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Smlouva ć. 20L5 / 5 /L9

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená'pođ|e $ 10a zákon a č. 25O/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtu,

v e zĺěni pozděj ších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
lČo: oozzzgo+
se síďem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSäzzvoĺl
bankovní spojení: Česká spořitelĺla, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou

číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. SDH Pecerady
zastoupený: Romanem Huđĺlíkem
IC: 65261'674
se sídlem: Týnec nadSázavoa
platba: hotově

jako příjemce na stĺaně dfuhé (dále jen,,příjemce')

1.1.

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto sĺnlouvou zavazllje poskytnout příjemci veřejnou fĺnanční podpoľu

(dotaci) v ruže sjednané lrýši a pÍí1emce Se zavazuje tuto dotaci pouźít pouue

ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy'

Dotace je ve smys\u zäkona č' 320/2OO1 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné sptávě

a o změÄě někteqých zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou

Íĺĺančnpodpoĺou avztahujíse na ni všechna ustanovení tohoto zäkona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaĺý účel nebo zadtžeĺt ptostředků pxiicich
posli,tovateli ie porušením rczpoŁtové kázně ve smyslu $ 22 zäkona č. 250/2000 Sb.,

ä ĺozpočtovych pĺavidlech územních tozpočtu, v platném zněni'

1,.2.

1,.3.
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2.2.

2.1.

4.2.

4,3.

Příjemce je povinen poažit dotaci poure kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1'

Poskytĺuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být pouźíty
pouŻe v souladu s písemnou žádosĺ příjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelzehtadlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazktl a leasingové splátlcy

c) dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoŤádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýđaje (tj.1ýdaje, kteĺé nelze účetně doiožit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1, Příjemce se zavazuje uváđět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech ptopagačních materiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

J.J

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍ.eni do úplného vyučtování đotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použĺje dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy, tj. zejména zajisťlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oýnů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávní
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Yýše čeľpání dotace

4.1 PosĘtovatelposkytne příjemci dotaci ve ýši 22 000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve qiši 22 000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc koľun českých) je Ątá z rozpočdl
města Týnec nad Sázavou.

Clánek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu zajištěru za\évánĺ stĺomů a kľopení cesťy, kterého
mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 37'1'2'2015.

Poskytovatelĺozhoď o pfidělení dotace v Radě města Týnec nađSázavou dne 21.9.201'5

usnesením č. RNI201"5 / 5 / 1'9.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeným v záh|avi této smlouvy, a to do

30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V přípađě, že pí7jemce použije finanční prostředky v Íozpoíu S touto srnlouvou nebo

nevyčeqpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

3.2.

4.4.

4.s
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5.1.

5.2.

5.3.

poskytovatele uvedený vzáhlavi této smloułry, a to nejpozději do 30 dnů od doľućení

písemné oýrry poskytovatele k jejich vrácení,'

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcahzace akce přeďoži pÍíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 31.1,'201'6,vyíčtovánl včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foľmou kopí písemnostÍ majících ĺáIeźitosti účetních

đokladů poďe zvláštních ptávĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,

kteń by1a z poskytnuté dotace tlbltazena, včetně kopí výpisů z učt'; příjemce

ptokazujících použití dotace.

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

se zákonem č. 563/1991' Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití đotace

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

Článek VII.
Kontľola

7.7 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Í]nanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně někteĺ"ých zákonl, ve zněni pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících do&źovánl
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou
đokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zäkona
ć.563/1'991, Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čtánek VIII.
Sankce

7.2.

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouvy je povaźováno za porušení ľozpočtové kázĺě ďe ustaňoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďech űzemnich ĺozpočtů, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostÍedků.

Za prod\ení s odvodem za poľušení tozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále

ve qýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejv'ýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.2
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

*

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2, je považováno za
zävažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorrych pĺaviďech űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poĺušení ĺozpočtové kázně ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Čtánek IX.
Zźxěrcćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvĺimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnlt, na zálladě zákona
č' 106 / 1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněĺĺ pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažných nedostatků pii rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánt výčtování poskytovaný ch ťtnančľĺch pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou zprisobilé k tomuto pĺávnímu jedĺánt' že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly' tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavfuĄí svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

VTýnci nadSázavou dne furĹ

Mgĺ. Maĺtin l(adĺnožka
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ZaLévanÍ- stronů + kĺ'opení cesty. Viz BCZÍl&ĺl.

Příjmení jméno 3 ho,íĺny eelkem 3

Eułtrlík Roman 52

Kuďrta űaromír 30

Itľaněk Jíří I7

Maľek Jĺří u,

Breb'urđa Mirek ,
Povolný Üarek 45
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