
Smlouva č:201fĺ5l2
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavŕentĺpodle ust. s 1746 odst. 2 zák' ě.89l20IŻ Sb.' oběanský zttkoník
męzi níże uvedenými smluvními stľanami:
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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgr. Maľtinem Kadľnožkou
IC: 00Ż3Ż904
DIČ: CZ 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okresní pobočka v Příbľami, Týnec nad

číslo účtu: 27 -3Ż008235 9i0800
(dálejen poskýovatel)

a

2. občanské sdľužení zdľavotně postižených
zastoupené: Jaľoslavou Zdrażilov ou
IČ:26612Ż9l
sę sídlem: K Náklí 440,Ż57 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, ČSoB Pľaha
číslo úětu: l89 502 44110300
(dále jen příjemce)

I. Uvodní ustanovení

l. Rada města Týnec nad Sázavou ľozhodla dne 29.I.20l5 o přidělení finaněního příspěvku zrozpočtu obce
přijemci pľo úěel ,,Pľavidelné zájezdy na plavání" (dále též, jen,,účel") vľoce 2015 dle příjemcem
předloženého úěelu, s teľmínoqým uľčením do 3 l . 12. Ż0|5.

2. Finanění příspěvek je ve smyslu ztlkona č,. 32012001 Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně
někteých zákonů (zákon o finanění kontrole) v platném znění, veřejnou finanční podpoľou avztahuji se na ni
všechna ustanovení tohoto zźtkona.

3, Neopľávněné pouźiti ťrnaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadrŽení pľostředků patřících
poskýovateli je porušením ľozpoětové kázně ve smyslu ust. $ 22 zálkona č,. 25012000 Sb., o ľozpoětoqých
pľavidlech územních ľozpoětů v platném znéní.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhľada

1. Výše finančního příspěvku poskýnutého za űěelem uvedeným v ělánku I. této smlouvy ěiní 15.000 Kč
(slovy: patnáct tisíc koľun českých)

2. Poskýovatel se zavazuje finanění příspěvek poukázat na účet příjemce uvedený v ztthlaví této smlouvy do 30
dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stľanami.

3. Poskýnutí finaněního příspěvku ajeho vyużití je riěelově vázáno na úěel v ělánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnostĺ smluvních stľan

Příjemce finančního příspěvku se zavazuje:
l. Yyutít finanční příspěvek výhľadně k úěelu a v tęľmínu dle ělánku I. této smlouvy.
Ż. Finanění příspěvek nesmí bytvyužitna:

- pokuty a sankce
- splátky finaněních ztxazkű a |easingové splátky
- dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze úěetně doložit)

3. Poskytnuý příspěvek ajeho ěeľpání vést odděleně v účetní evidenci.
4' Předložit poskýovateli nejpozději do 31. l.2016 vyriětování poskytnutého finančního příspěvku spoleěně se

soupisem faktuľ a pokladních dokladů a stľučným hodnocením činnosti příjemce za příslušné období. Jako

1

h/ES;TSKY UFIAD
Týneĺ_; na{J SŕluaVOu

Cĺs ĺ1opor

Ukl, znak

WA

J
,cr)aÔ 1 u. 02. 2 015

/ĺ

Listy/Přílohy
'Čĺslo 

1

l í. 02. 201ĺ ŕ/,,Ą



přílohy-vyúětování předloŽí příjemce doklädy pľokazující úhradu výdajů hrazených z poskýnutého příspěvku.

Pokud bude ve vyúětování zjištěn rozpor s touto smlouvou, bude na Ęrto chyby upozoľněna Rada města Týnec
nad Sázavou, která může přikázat pŕíjemci vľácení ěásti ěi celého finančního příspěvku (odstoupit od
smlouvy) nebo ľozhodnout o nápravě nebo rozhodnout o zamezeni přístupu příslušného příjemce do pľogramu

finaněních příspěvků (nebude moci žádat o finanění příspěvek) na obdobíjednoho ľoku ěi více let.

5. Umožnit poskýovateli provedení veřejnopľávní kontľoly nak|ádtlni s poskytnuým finaněním příspěvkem (s

veřejnými pľostředky) a vývořit mu základní podmínky k provedení této kontľoly v souladu se zákonęm ě.

320/2001 Sb., o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých ztlkonű v platném zněni, a

poskýnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou dokumentaci, včetně úěetních, finančních a statistických
výkazű, hlášení a zpľtlv, a to po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zétk. č,.

563/199l Sb.' o úěetnictví' v platném zněni, uchovávat účetní zźnnarny a riěetní doklady. Tuto kontľolu sę
zav azuj e p o skýovate l o znźlmit příj emc i 2 ý dny předem.

6. oznźmit poskytovateli změnu adľesy, popř. sídla' a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim
v době od uzavření smlouvy do úplného vyriětování finaněního příspěvku, a to nejpozději do 10 dnů ode dne,

kdy ke změně došlo.
7. Uvádět Město Týnec nad Sázavou jako poskýovatele finaněního příspěvku na všech pľopagaěních

materiálech projektu, jakož i při všech veřejných vystoupeních příjemce.

8. PÍi realizaci pľojektu plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména
zajistit veškeľá potřebná povolení příslušných orgánů státní spľávy a samospľávy a zajistit při přepravě,

rea|izaci a pľopagaci pľojektu dodľžování veškeých obecně zźnazných předpisů věetně předpisri Města Týnec
nad Sázavou.

g. Při porušení některého ze zźlvazkű této smlouvy vľźltit poskýovateli na výše uvedené ěíslo účtu finanč
příspěvek do 30 dnů po písemném upozoľnění poskytovatele o porušení zźxazku s výzvou k vráceni
poskýnutého příspěvku.

l0. NedodržĹli příjemce lhůtu pro vrácení finaněního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit
poskytovateli smluvní pokutu ve ýši l0 oÁ zposkýnutého finaněního příspěvku. Tím není dotěeno pľávo

poskytovatele na vrácení cęlého finančního příspěvku'
l l. Vrátit poskýovateli na ýše uvedený úěet nevyčeľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jeho

vyúětování.

IY, Závér ečná ustanovení

1. Yzź$emnáprźlva a povinnosti smluvních stľan neupľavená touto smlouvou se řídí oběanským zźlkonikem a

dalšími předpisy.
Ż. Změny a doplňky této smlouvy mohou bý pľovedeny pouze formou písemného dodatku k ní podepsaného

oběma smluvními stranami.
3. Smluvní stľany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přeěetly' smlouva je vcelém ľozsahu

pľojevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Śmlouva se vyhotovuje vę dvou stejnopisech, znichž,každá ze smluvních stľan obdrží jeden.

5. Přijetí Íinaněního příspěvku příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem ě.586/92 Sl

v platném zněĺí o dani z příjmu
6. Smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami.

V Týnci nad Sázavou dne27.1.2015

poskýovatel
Město Týnec nad Sázavou
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