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Smlouva ć,.20t5/5/20

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍ'ená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďechűzemnlch ĺozpočtu,

v e znění pozděj ších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stĺanami:

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

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

a

2. Studio 3
zastoupené Maĺií Veselou
IC: 2267501,9

se sídlem: Růžová 37, Týĺec nađ Sázavou
pIatba: hotově

)ako příjemce na stľaně dĺuhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazlje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ntže sjednané ,.yši a příjemce Se zavanlje ťuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouł7.

7.2 Dotace je ve smysLu zákona č.. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnančn:'podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3. Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zađtžení ptostředků patřících
poskytovateli je porušenim rczpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtov,ých pľavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnt.
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2.1,.

2.2.

2.3.

Čbnek II.
Účel đot"".

Dotace je poskytována lýhĺ:'dně k účelu na pronájem sálu ve Společenském centĺu Týnec
3.1'0. a 29.11' pĺo ochotnické divadelní soubory Miličín a Toušeň, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2015.

Příjemce je povinen polžit dotaci pouue kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finančnĺ pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
polJze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺaďt ze1ména:

a) pokuĘ a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍik ov ané ý daje (tj. ý daje, kteté nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech 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 uzavÍ'eni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závazĺými pńvními předpisy, ť1. zejrnéna zĄĺsit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľg,ánů státĺĺ spńvy a samospľárry, dodĺžovat vešketé ĺelevantní obecně závazné právnt
předpisy včetně pĺátvnĺch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeĺpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 7 260 Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě
šedesát korun česlcých).

Celá dotace ve qýši 7 260I(č (slovy: sedm tisíc dvě stě šedesát koĺun českých) je krytá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v ĺadě města Týnec nad Sázavou dne 21.9.201'5

usnesením č. RM201 5/ 19 / 18.

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

V případě, že püijemce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu s touto srrrlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finaĺčnĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové Íinanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

3.1.

3.2.

).).

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

4.5
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poskytovatele uvedený v záb|aví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doľučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení. rcalízace akce přeđloží píĺjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37.1'.2076, výčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvIáštnĺch ptávrĺch předpisů s označetĺm účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
p tokazujících p oužití dotac e'

5.3 Pří)emce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnictví, ve zněĺí pozdějších předpisů.

Čhnek YI.
Časové lžití' ďotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiti
do 31,.1,2.2015

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fiĺančnl kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonű, ve zĺ'ěĺű pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodůovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení 

^ 
zptáv, a to

po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1991' Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetnl
doklady.

Článek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľavidlech uzemních ĺozpočtu' ve zĺění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za potušení ĺozpočtové
kázně ve v'ýši neopľávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

Za ptodLeĺí s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázĺě je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve v'ýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pľodlení, nejqýše však do {še tohoto
odvodu.

8.2.
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Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7' a 3,2. )e považováĺo za méĺě
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtů, ve zněĺĺ pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve r,7ši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Záxércćná ustanovení

9.1. Yzájemnä ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v,ýslovně neuptavená se říď
příslušnými pńvnimi předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtovych pľaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

9.2, Příjemce beĺe na vědomí' že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
které je poskytovatel povinen poskytnout žadate\rhm, popř. zveřejnlt, na zá|dađě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že v pĽlpadě zjištění zánažných nedostatků pii reallzaci akce,
včetně nedo&žení teĺmínu odevzdánĺ výčtován poskytovaných finančních pľostřeđků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9,4,

9.5.

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

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jeđnánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozami jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz'ĺýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy'

V Týnci nadSázavou dne /r / ,uĺí V Týnci nadSázavou dne 2Ę / 2ĺ/ĺ'

(-
/lrĺ,,ł:u*

Mgt. Mattin |šadnožka Matie Veselá
StaÍoSta

posĘtovatel příjemce

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvOU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

STUDIO 3 - divadlo, hudba' po€zíe'o's'
Adresa: Rüžová 3 l, Ťýnec nad SŁavoq 257 4l

1& 226 75 Q19

F.maĺl: studio3.os@seznaĺn.cz
www,studio3.ic.cz

<uD/o
ą\ rą_'}

ffilď
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Roz očet tabulka C
łĺhną 7arz/łn lĺs stelefonlnil

Subjekt
Název akce:

pol nazev Kč

t rlłlŻn ľĺ /ĺłiĺĺ-ĺnł/ł'/łn r'/nźzc- Zbłł -2rr-lĺĺ/zĺ lłvŻł/unltl 3. í3l,-
2 ,/ir/ h- l. ĺ' .,.źĺ /ĺ ľ7 rz,,, lł/rl ľł- lzĺ/ v ź ĺ ĺ- -, h ĺ7ł ro/ /4//ł "n o- 3. ísł' -
3 l/

4

5

6

7

8

9

L0
LI
t2
13

T4

L5

16

t7
r.8

19

Żo

21_

22

23

24

25

Ż6

27

28

Ż9

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem ĺ ' łĺ'/,-


