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Smlouva ć,.20t5/5/I8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavĺeĺápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních ĺozpočtů,

v e zněĺĺ pozděj ších přeđpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSánavou
uastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adtnožkou
ĺČo: oozlz9oą
se síďem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

iako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen',poskytovatel')

2. EvaToušová
osadní 1iboĺ Podělusy
se sídlem: Podělusy 1'9,257 41' Týnec nadSázavou
p|atba hotově

jako příjemce na stľaně dľuhé (dále 1en,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavanlje poskytnout příjemci veřejnou finančnl podpoľu
(dotaci) v nĺže siednańé l1lši a příjemce se zavazuje tuto dotaci polžit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteĺ:ých zákoni (zákon o Íinanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahlĄí se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

1.3 Neopĺávněné poažiĺ đotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pľostředků patiících
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněni.
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2.3

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

J.J

4.1.

4.2.

4.4.

Čbnek II.
Účel đota".

Dotace je poskytovánaýhtadně k účeiu orgaĺizování kultuĺních akcí (Den pto dospěláky
aDtal<ĺáda), kterého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ao s[.lz.zols.

Příjemce je povinen použit dotaci povze kúč.elu specifikovanému včI'II. odst. 2.1.
Poskytnuté ftnančnl ptostředky nesĺní být použíq k jinému účelu a musí být použity
polze v souladu s písemnou žádosttpříjemce.

Z poskytnuté dotace ĺelze htadĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spoĘořádanýchpříjemcęm)
d) nespeciÍikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních ńatetiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍeni do úplného výčtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode đne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospĺáry, dodržovat veškeré ĺelevantní obecně závazné pt'ávrĺ
předpisy včetně pńvnĺchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou'

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve ýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koľun českých) je Ątá z rczpočtu města
Týnec nadSázavoa.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 21,.g.2O15
usnesením č. RM201 5/ 19 / 17,

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeném v záh|aví této smlouvy, a to do
30 dnů od pođpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že ptíjemce použije Íinanční pĺostředky v Íozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové ťĺnančnl ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.3.

4.5,

Stánka2 z 4



-

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončetĺ teahzace akce předloží píĺjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozdě1i však do 37.1'.2076, vyučtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5,2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺá|ežítosti účetních
dokladů podle zvIáštruch ptávnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace lhtazena, včetně kopií ,.ypi.ů z űčtu příjemce
ptokazujících p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpán dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1'991' Sb., o účetnicwí, ve zĺění pozdějších předpisů.

Čbnek VI.
časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
đo 31'.12' 2015.

Čbnek VII.
Kontrola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteĺ"ých zákoĺ,3, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čt. 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 kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákoĺz
č.563/1'991' Sb., o účetnictví, vplatném zněni' uchovávat účetní zäznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že kažđé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoých pľaviďech uzemnich ĺozpočtů, ve zĺěĺi pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení rczpočtové
käzně ve qýši neopĺávněně použiqých nebo zađtžených pĺostředků.

Za prcd\enl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapLaitpenäIe
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pľodlení, nejv'ýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.2.
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Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považová'ĺo' za méně

závažné poĺošení ĺozpočto.ré kázně ve smyslu $ 10a ođst' 6 zákoĺa č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočiorých pĺaviłe ch tlzemĺúch ľozpočtů , ve znění pozdějších předpisů. V případě

po*š"ĺ těc'hto iovinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Záxěrcć,ná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí

přísíušnými prárrntol předpisy, zejméĺa zäkonem o tozpočtoqich pĺavidlech územních

ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, 1akoź i další dokumenty s plněním této

.-ío'..y související, kteń mä či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\,im, popř. zveřejnit, na zá|ďadě zákona

č.1'06;,/ńgg śb., o svo^bodném přístupu k infoĺmacím, ve zněnĺpozđě1ších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípadě zjištění závažných nedostatků pti reallzaci akce,

včétně nedoddení teĺmínu od.izdaĺ výčtování poskytovaných finančních pĺostředků,

je poskytovatel opĺávněn ýoučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchź po jednom stejnopisu ob&ží

kažđá ze smluvních sttan.

Smluvní stĺany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu 1ednánl, že sí

smlouvu pĺeď |eiĺm poápirem přečetly, ,oru^i jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí

uzavltají*ou"áńe uiałriĺ' Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci ĺadSázavou dne ľłr V Týnci nađSázavou dne /rźaĺ'/r

9.7.

9.2.

9.3

9.4.

9.5

Mgĺ. Maĺtin I(adľnožka
staÍoSta

posĘtovatel

ľłĚsľo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4l Týnec nad Sázavou
-l-

Eva Toušová

příjemce
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Rozpočet tabulka C

nĺl telefon
7'0* Dtr ,)

Název akce:

pol. nazev Kč

T s y'@?,-
2 tr?dĺ-
3 ].lvĺZl _
4

5 1J 0Úl-
6 ł rď,_
7 4ł7ú-
8

9 U
L0

Lt
L2

13

t4
15

16

t7
1B

t9
20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 4 000, -
/..n

/pafrĺ ,


