
Smlouva ć,.20t5/5/2?"

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzav!'enápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočťů,

ve zĺětĺ pozdějších předpisů

rnezí niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavol
zastoupené staĺostou města Mgľ. Maĺtinem Kadĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41Týnec naďSázavou
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, Magdaléna, o.p.s.
Pľevence aléčba závislostí v I(-Centĺum Benešov
zastoupený: MUDĺ. PetÍem Nevšímalem (ředitel společnosti)
adtesa: Včelník 7070,25210 Mníšek pod Bľdy
ĺČo: zselląol
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 38806131 9/0800
(dále jen příjemce)

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

7.1, Poskytovatel se touto smlouvou zavansje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané 'yši a pĽĺjemce Se zavazuje tuto dotaci poažit poŮze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1..2. Dotace je ve smysla zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqých zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
ťĺrlanční podpotou avztahají se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtžeĺĺ pĺostředků patĹících
poskytovateli ie poľušenim rozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoqich pľavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.

1.3.
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Čhnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně k účelu Sociálĺrí ĺehabilitace a podpory samostatného
bydlení liď se zdtavotnim postižením, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí
dotace đo 31,12,2015.

2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včI. II. odst. 2'1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použíty
pouŻ,e v souladu s písemnou žádost:příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hĺadit ze1ména:
a) pokuty a sankce
b) splátĘ finančních závazki a leasingové sptátĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoŁádaných či spolupořádaných příjemcem)
đ) nespecifikovanéýdaje (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti pffiemce

3,1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3,2. oznámit poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni do úplného vyučtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samosptávy, dodtžovat veškeľé ľelevantní obecně závazné právnl
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1,. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r,ryši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koľun česĘch) je krytá z tozpočtw
města Týnec nađ Sázav ou.

4.3 Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Radě města Týnec nadSázavou dne 14.12,2015
usnesením č. RM2015 /25/39.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.2.

4.4.
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4.5

5.1.

5.2.

5.3.

V případě, že piijemce použije finanční pľostředky v ÍoŻpofu s touto srnlouvou nebo

neoy8erpá všechny poskytnuté ťĺĺančnĺ pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

ČHnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺí rca|izace akce předloží pIíjemce poskytovate|t bez zbytečného odkladu,
nejpozdě1i však do 31.1.20t6, r,rywčtovźĺn včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících' náłIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních pńvruch předpisů s označetĺm účetního dokladu a poLoźky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí ýpisů z učtu příjemce
ptokazajících p oužití dotace.

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

se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

Čbnek VI.
Časové ažití dotace

6,1' Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
đo 31.12.20t5.

ČbnekVII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonű, ve zněĺli pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžováns'
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čt. VI. odst. ó.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptäv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném znětĺ, uchovávat účetní záznamy a a učetnt
doklady.

ČhnekYIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé potušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovate| je opĺávněn požađovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadĺžených pĺostředků.

8.1
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8.2' Za prod|enl s odvodem za poĺušení rczpočtovékázně je příjemce povinen zap|atlt
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejr1ýše však do 'ryše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto''rych pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení rczpočtovékázně ve wýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závércćná ustanovení

9.1 Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, ze)ména zákonem o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

9.2. Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy souvise)ící, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř' zveřejtit, na zál<Lađě zákona
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přísťupu k infoĺmacím, ve zněni pozdějších předpisů.

9.3 Příjemce beĺe na vědomí, že v pbípađě zjištění závažných nedostatků pÍí reahzaci akce,
včetně nedodtžení teľmínu odevzdánl .vyőčtovárĺ poskytovaných ťĺnančnlch pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn r.7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichž po jeđnom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan'

9.5 Smluvní StÍäny shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánl, že si
smlouvu před 1ejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz ýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V Týnci nađSázavou dne 16.12'2015 V Týnci nad /ł. 20/r

Mgĺ. Maĺtin Išadrnožka MUDĺ. Petĺ N
StaÍoSta

poskytovatel příiemce

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

Ż57 4'!' Týnec nad Sázavou
-1-
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Mogdoléno, o.P.9.
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