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Smlouva č,.20L5/5/L3

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtů,

v e znéni pozděj ších předpisů

mezí ruže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále 1en,,posĘtovatel')

2. SONS
oblastní pobočka nevidomých a slabozľaĘch Benešov
zastoup ená V. Maj taníkem
se sídlem K. H. Máchy 752,258 01 Vlašim
bankovní spojení: ČS a.'., č. účtu: 320 1'68 339 /0B0O

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1,.1.

1.2

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v rĺže sjednané "yši a příjemce Se zavazuje ťuto dotaci po,':žit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\a zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně některých zákonl' (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtženi ptostředků patžícich
poskytovateli je poĺušením ľozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoých ptavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.
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2.1.

2.2.

2.3.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytovánaýhndně k účelu ''Činnost sdľužení neviđomých a slaboztakých",
kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.201'5.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II' odst. 2.1.

Poskytnuté finančru pľostředky nesmí být použíty k jinému účelu a musí být poažiq
pouzev souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehtadit zejména:
a) pokuĘ a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátĘ
c) dat1(s {)imkou věcných cen v soutěžíchpoĺádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifik ované ý da1e (t1. ý daje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Säzavou jako poskytovatele dotace
na všech ptopagačních mateńáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavü'etú do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávrumi předpisy, tj, zejména zajislđt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státnl správy a samospľávy, đodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvn:'
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r,yši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve r,ryši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koĺun českých) jeĄtá z tozpočtw města

Týnec nađSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 20.4.201'5

usnesením č. RNI2015 / 8 / 25.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převođu
na účet příjemce uvedený v záhIavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními sttanami.

V případě, že pťĺjemce použĄe fĺnančn pĺostředky v ÍoŻpoÍu s touto srn]ouvou nebo

nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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3,1,.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4,3.

4.4.

4.5.
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5.1

5.2.

5.3.

poskytovatele uvedený vzáhlavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vĺácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺú teallzace akce přeďoži piljemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
ĺe)později však do 31'.1,,2076' výčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežítosti účetních
dokladů poďe zvláštních pńvnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí wýpisů z učtll příjemce
prokazujicích použití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpőłn dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnicťví, ve zĺění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití ďota'ce

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 37.72.201"5.

Čbnek VII.
Kontrola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně někteĺ"ých zákoĺű, ve znětú pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržovánl'
ustanovení této smlouvy'

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle čt. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnictví, vplatném znění, uchovávat účetní záznamy a a űčetru
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zäkona
č.250/2000 Sb', o tozpočtoých pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtů, ve zněĺí pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušeni ĺozpočtové
kázĺě ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pľostředků.

Za ptodlenĺ s odvodem za poĺušení ľozpočtovékázně je příjemce povinen zaplaĺt penáLe
ve ryši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.2.
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Poĺušení povinností uvedených v článku III. ođst. 3.1". a 3.2. je považovaÍ7o za

závažĺé poĺušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 2s0/2000

o ĺozpočtor"ých pĺavidlech
potušení těchto povinností
70 o/o z poskytnuté dotace.

űzemĺĺch ĺozpočtu,ve znění pozdějších předpisů. V případě
se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve r,ryši

čhnek IX.
Zá,ľľétećná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rryslovně neupnvená se řídí

přísíušnými_ pńvrurnt předpisy, zejména zákonem o tozpočtových pĺavidlech územních

ĺozpočtů a občanským zákoĺikem.

Příjemce beľe na věđomí, že t^to smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této

5oío.r1.y související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou info'ĺmacemi'

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|tĺrĺl, popř. zveřejnlt, na záldađě zákoĺa

č. rc6,/1ig9 Śb., o ...obod''é- přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v případě zjištění závažĺých nedostatků pÍí reallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺľnínu odevzdánl výčtování poskytovaných finančních pĺostředků,

je poskytov atel oprávněn łryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu o|:drží

každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že si

smlouvu pĺ"ď 1"1ĺm poápisem přečetly' tozumi ji a s 1e1ím obsahem souhlasí, a že ji

uzav'tajiwobodně "ia;liĺ. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne // -f /łĺł' V Týnci nađSázavou dne
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

//
Mgĺ. Maĺtin Kadtnožka

StaÍosta

posĘtovatel
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