
/z'* Żn z''ł-

ťĺĺ ĺpxa2 2 /, ' ĺ'k
X

Smlouv a č. 20Ls / íl ĺ14

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavienápođle $ 10a zákona č.25O/2000 Sb', o ĺozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtu,

ve zněni pozđějších předpisů

mezí niže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec ĺadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ĺČo: oozlzgo4
se síďem: KNáklí 404,257 41'TýĺecnadSázavo'l
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,'posĘtovatel')

a

2. Sdružení hasičů Čech, Motavy a Slezska
okrsek SDH Týnec nad Sázavou
zastoupený Jaľomíĺem l(uchtou
se sídlem Týnec nadSázavou
platba: hotově

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

Čbnek l.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje poskytnout příjemci veřejnou ťĺnančni podpoľu
(dotaci) v nĺže sjednané lryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouue

ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smloury.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spľávě

a o změně někter,ých zákon'ü (z,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finaĺčnlpodpotou a vztahají se na đ všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopľávněĺé polžiĺ dotace ĺa jný než sjednaný účel nebo zađtženl pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 zákoĺa č,250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorrych ptavidlech územních ĺozpočtů, v platném zĺěn:'.

1.2.

1.3.
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2.2

2.3

2.7

3.1".

3.2

J.J.

4.1,

4.Ż.

4.3.

Čhnek II.
Úč.l đota".

Dotace !e poskytov áĺa ýb1ađĺě k účelu uvedeném v podtobném položkovém ĺozpočtu'

Ĺ""y 1"'piĺ1ohäu ć. 1ieto smlouvy dle ptavidel v Éĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod

bodem 1 - ptavidelná spoĺtovnl a'zájmová činnost pĺo děti a rnLádež' kteĺého mábýt

dosaženo oďokamžiku poskytnutí dotace do 31'12'2015'

Příjemce je povinen poažít dotaci p?:r. kúčelu specifikovanému včLII' odst' 2'1'

ľ"l[y*",e ŕn^ĺčnlp'ĺostředky ""-'-í 
být použity L;i''e-" účelu a musí být použity

pouze v souladu s písemnou žádosĺ příjemce'

Z poskytnuté dotace ĺelze htadtt zejméĺa:

a) pokuty a sankce
r1 .plĺ*y finančních závazkűa leasingové sptátĘ

c) dary (s wýjimkou "*ĺ.n ."r,,r ro,í.ě žích poiáđaných_ či spolupořád aĺý ch pří)emcem)

$ ""qp".izuované ýda1e (tj. ýdaje,kteĺé nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příjemce

Příiemce se zavanlje uvádět měsjo _Týnec 
nad Sáz.avo| iako po^sky1ov.atele dotace

na všech pĺopagačnlch mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních pří! emce.

oznámítposkytovateli změnu adĺesy síd|a adalších údaiů uvedených ve smlouv.ě' doide-li

k nim v době od )ejího uzav\eni ao ĺpnei'o vyúčtování dotace, a to nejpozdějí do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteĺé pouźi1e dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

)iru^y^ pútvĺimi předpisy, ť1.'zejyléya'räii"u, veškeĺá. potřebná povolení příslušných

oĺgánů státní spľávy 'u ,^ioorpią,'doőržovátveškeĺé ĺelávantní obecně závazné práłvnĺ

prlJpĺ.y včetně pńvruchpřed}is'i vydaných městem Týnec nad Sázavoll'

Čtĺnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatelposkytnepříjemcidotaciveýši5000Kč(slovy:pěttisíckotun
českých).

Celá dotace ve wýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koĺun českých) je Ętá z ĺozpočt'l města

Týnec ĺadSázavou.

Poskytovateltozhodl o přidělení dotace v Rađě města Týnec ĺađSázavou dne 18'5'2015'

Dotace bude poskytnuta jedno räzově příjemci uvedeném v.záblavi této smlour'ry' a to do

30 dnů od poäpisu této sÁlour'ry oběma smluvními sttanami'

Vpřípađě,žepií1emcepoužije-ÍinančníptostředkyvÍoŻpoÍuStoutosmlouvounebo
nevyčeľpá ,rš".ľr'y fo;ŕyr"",á finanční piostředky'na stanovený účel, ie povinen vráĺt

4.4

4.5.
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5.1

5.2.

5.3.

poskytovateli takové finančn:, pĺostiedky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlour,ry ' a to nejpozdě)í do 30 dnů od dotučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcalizace akce přeďoží płijemce poskytovateľ bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 37.1'.201'6, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺoveđeno foĺmou kopií písemností majících náležítosti účetních
dokladů poďe zv|áštnlch pńvnĺch předpisů s označenim účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazeĺa, včetně kopií wýpisů z ačťu příjemce
p tokazlljících p oužití do tace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdě1ších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,.1,2.2075.

Čhnek VII.
Kontĺola

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

spĺávě a o změně někteých zákonl, ve zněti pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetĺrictví, případně dalších skutečností osvědčujících doddování
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příiemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

7.2

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouĺ.7 beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení rozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb.' o tozpočtoých pĺavidlech űzemnich tozpočtů, ve zněĺi pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺě ve qýši neopĺávněně použiých ĺlebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

9.1

9.2.

Zapr'odIenl s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázněje příjemce povinen zapIaĺt penále
ve qiši 1 pľomile z částky odvođu za každý den pĺoďení, nejv.ýše však đo r,.ýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováĺo za méně
závažné potušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorrych pĺavidlech uzemních ĺozpočtů, ve znětĺ pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázĺě ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.
Závétečná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pľávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto'qých pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož l' další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelim, popř. zveřejnit, na zál<ladě zákona
č. 1,06 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdě1ších předpisů.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjIštěn závažĺých nedostatků pÍi rcallzacĺ akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzdánl' vyučtovánt poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních stĺan.

9.5. Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánl, že si
smlouvu před je1ím podpisem přečetly, rozumi ji a s 1ejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavttají svobodně avážĺě. Na důkaz v,ýše uvedeného připojují své vlastnoľuční pođpisy.

V Týnci nadSázavou dne ,44 r łuĺ' V T'ŕnci nad Sázavou dne /y'' /} 2t'/ŕ

(_

Mgľ. Maĺtin I{ađtnožka
stafosta

posĘtovatel

,dĺisTCI'ľÝľ.JĐť NÁ D sÁ zAv0[ĺ
K NáŁ.lÍ 4ać,

)!l'i łLl Týnec nacl Sázarlou
1

- sDRuhľÍE$Im
ctsct MoRA\ryĄ sLEzs[A

oknsok
257 4l ľÝľĺgc

Jatomít l(uchta

příiemce
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Rozpočet tabulka C
a-?,M'/? JInil telefon

Su kt p l- seź /..r- o L

Název akce: lp c* e- o 4-,-

pol nazev Kč

1 e /.4'- 1 , ł*e /ą,' (e ./ ?e/, 4o2 2ýł O
2 777J* -/ ' l ,- Ĺ'ä €, 7J;a'/ąJur's1Lu-'- 1Ja"o
3

4
5

6

7
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10
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12
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15
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18

L9
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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