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Smlouva č.20L5/5/I2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍ'ená' podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtorrych pĺaviďech územních ĺozpočtů,

ve zněti pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené Stafostou města Mgt. Maľtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,poskytov ate|')

^

2. Osađní ýboľ Chĺást
zastoup ený B edřichem Pešanem
se sídlem: Chtást nadSázavou,257 41' Týnec nadSázavou
platba hotově

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen ,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1,.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnl podpoĺu
(dotaci) v nlže sjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít po\Jze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoĺű Qákon o finančđ kontĺole) v platném zněni, veřeinou
finanční podpotou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neopľávněnépoúíĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženlpĺostředků patłících
poskytovateli je potušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 záĺkona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtov'ých pĺaviďech'llzemnich ľozpočtu, v platném zněnl.

1..2.

1.3.
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2'1' Dotace je poskytována ýbtadne k új1l1 otganlzovántkultuĺních akcí - Čatodějnický slet
;łľ;.:;łľy 

a Advent' ktetého má být d;."ž*;'"d okaĺnžiku poskytnutí dotace do

2'2' Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu speciÍikovanéľnu včl.II. odst. 2.1.

ff::T::'"'*:". #.ä1'ff'}ä"ä'fr'.iĺ:}ö řp,u-., účď" ; L".ĺ ą1, poui,Ę

2.3. Z poskytnuté dotace nelze htadlt zejrnéna:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkůa leasingové spláĘc) dary (s ýimkou věcných 

"" .'.roňě žíri pořád^Írŕ;l.ľ1 spolupořád anýchpříjemcem)d) nespeciŕikovanéýdajL $. ýdaje,t t"re rr.íäätĺě doložit)

ČHnek Il.
ÚčeI dotac.

ČIánek III.
Povinnosti příiemce

ČHnek IV.
Výše čeryání dotace

ľ.".'ffi"Jŕ'el 
poskytne příjemci dotaci ve vyši 15 000 Kč (slovy: patnácttisíc korun

Í:Í#ýffiä"ruäa:oo Kč (slovy: patnácttisíc koĺun českých) jeĘtá z tozpočtu

ľ.jjJ"'ffiT'xľ;ľrił,;xilení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 20.4.2015

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

i1.ffil-:;"íłffiť:: 
nateńálech ke své t "".,i, ĺ"i"z ĺ pĺi íl..l,--".ĺ.;,,1,.r,

oznámitposkytovateli změnu adľesy sídla,,adalších údajů uvedených ve sĺnlouvě, dojde-li
5"TT.: i:::ů]'ľ*m::ľľ'ĺ|Ĺeł'o ,y'tt",iiiÄ,u.., a to nejpozději do 10-ti

Při své činnosti' k" k":é. použ\e dotaci, plnit veškeľé povinnosd stanovené obecnězávaznými pńvnimi předpisy' ti.'r"1^{r^ ,iirrdtveškeĺá iotřebná. povolení příslušnýchoľgánů státní spĺávy 
" "-o'p,áry,'a"alĺ'"rii'".si"'ää.|..lrr,ĺ obecně závizné ptávrupředpisy včetně p távruch pĺ"api.ď 

"yá"ný.h mě. t."'iý"* ; d' S ázav ou.

3.2.

3.1

3.3.

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.s.

Dotace bude ooskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
ffiäľľff.ffiťť:;ť.';;;;;"*;:smlouvy, " 

," a"lďänů od podpisu této sĺnlouvy

V případě' že pIí1ence použije Íinanční pĺostředky v Íouponr s touto sĺnlouvou nebonevyčeĺpá všechny po'Lyt'"'té fin"nč;;;ostředky na ,t"rr'o.."r'y účel, je povinen vľátit
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poskytovateli takové ťnančnl pĺostředky bezhotovostrrím bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záb|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcallzace akce přeďoží pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
ĺejpozdějí však đo 31'.7.201'6, vyúčtování včetně stučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zv|áštnlch pńvrĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace ahtazena, včetně kopií ýpisů z učtw příjemce
prokazujicich použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí čeryánl' dotace v souladu
se zákonem č.563/1,99L Sb', o účetnictví, ve zněnpozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití ďotace

6.1. Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou kpoužití
do 31.12.2015

Čbnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, optávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodůováĺĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů,, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/199L Sb., o účetnictví' vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetnĺ
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smiouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za poĺušení rozpočtové kázĺě ďe ustanoven $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľaviďech územrĺch ĺozpočtů, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu ođvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8.2 Za ptodleru s odvodem za poĺušení tozP1č19v9 kázněje příjemce povinen zaplaĺt

äľ:'"] 
pĺomile z částĘ odvodu za každý a." p'"á"äi'nej{še však do vyše

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.L. a 3.2. je považováno za ménězávažné poĺušení ĺozpočto.,é kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.25O/2OO0 Sb.,o tozpočtoých pĺavidle ch űzemnicľ, ĺozpoit, , i"-rněĺ_pozdějších předpisů' V případě

ffil)JTffi,ľ"äää::: se uloží příjemci odvođ 
"" 

por|,J.,,ĺ ro"pot,o,.i Ĺ7r'o.'," 4si

Čbnek IX.
Závětečná ustanovení

9.1 Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídípříslušnými právnínl předpisy, ze)rnéna zákonem o ĺozpočtorých pľavidlech územníchĺozpočtu a občanským zákonikem.'

Příjemce beĺe na vědomi že tato smlouva, )akož i další dokumenty s plněním tétosmlouvy související, kteté má či bude mít po.Lytovatel k_dis pozici, jsou infoĺmaceĺni,kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žaáatelům, |opĺ. ,,."ĺ" jnit, na zá1<]adě zákonač' '106/1999 Sb', o 
"'đbođr'é- pĺĺ.r"p" k infoľmacím, 'u.Äĺnĺpozdějších 

předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v případě ziištěru.závažných nedostatků při rca1lzaci akce,včetně nedodľžení teĺmínu oari rđa* 
YŁŠr?.":y gorLyio,.ur, ý ch finančnch pĺostředků,je poskytovatel optávněn łýoučit v násĺedující.h ä.ro,r'l"r".t 1"ľro žádostlo poskytnutídotace z pĺostředků poskytovatele.

*ľ''ľ:äĺJ;äH'"'J'"" 
ve dvou stejnopisech, z nichžpo jednom stejnopisu obdrži

Smluvní sftany shodně ptohlašuji že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánl, že sismlouvu před jejím p:dĘi._.ľ 
.Ęiečetii, ,orr^í jí' a s jejím 

-obsahem souhlas í, a že jiuzavfuají svobodně avážiě. Na dtkaz ýi" rr.,.d.n'ĺlr" pĺipiq'lí své vlastnoĺuční podpisy.

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

V Týnci nadSázavotl dne 1ł'ĺ| V Týnci nadSázavou dne ts/os^tr-

Mgĺ. Maĺtin l{adtnožka B Pešan
StaÍoSta

posĘtovatel příiemce

ľlĺĚs'ľĺl T'ír]',]iji] ľłli}-l ,;lĺiľly ., '

ĺ. N'íkií 40'i
):17 41 '}'ł,, 1iłc: li;rĺl ĺłíl Ź,iiťol]

-. 1.
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