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Smlouva ć,. 2015 / 5 /3

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

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgt. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavol
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na sttaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

2. osaďníýboĺ Čakovice
zastoupenĹ Petĺem Meĺgešem
se sídlem: Cakovice, 257 41, Týnec nadSázavoĺ
platba hotově

1,.1.

1..2.

1,.3.

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

čhnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podpoľu
(dotaci) v ruže sjednané o7ši a pűĺjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákoĺa č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteqých zákonů' (záĺkon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
Íinanční podpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadůenl pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ľozpočto'qých pĺavidlech územních ľozpočtů, v platném zněni,
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2.1,

))

2.3

3.1.

3.2

J.J.

4.5.

4.2.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve r7ši 15 000 Kč (stovy: patnácttisíc kotunčesĘch).

Celá dotace ve ýši 15 000 Kč (slory: patnáct tisíc koĺun českých) jeĘtá z tozpočtuměsta Týnec nad Sázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad' Sázavou dne 2O.4.2O15usnesením č. RNI2015 / 8 / 22.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převoduna účet příjemce uvedený v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvyoběma smluvními sttanami.

čbnek II.
Účel dotace

?:l":" je_ poskytována ýhradně k účelu otganizování kultuľních akcí - 9. točník Dnedětí, kteĺého mábýtdosajeno od okamžiku päskytnuđ á", do 31.12.2015.

Příjemce je povinen použit.dotaci po'Jze kúčelu specifikovanému včl.II. odst.2.1.Poskytnuté finanční pĺostředky .r"rrł být použity ŕĺ-""* účelu a musí být použítypoL|ze v souladu s písemnou žádostlpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľadit ze)ména:
a) pokuty a sankce
b) wlátky finančních závazkl3'a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných ."r,.,.o.itěžichpořádaných či spolupořád anýchpříjemcem)d) nespecifikované ýda)e (tj. ýdaje,kteĺé nelze ĺtetně aoloiĺ9

Clĺnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavorr jako poskytovatele dotacena všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, iuuoĺ i při všech veřejnýchvystoupeních příj emce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sid|a..adalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
\ 

fuÍn v době od jejího 
:r?"!"ť do úplného výčtovánaoá.., a to nejpozději do 10-tidnů ode dne, kdy ke změně došio.

Při své činnosti, ke kteté. použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecnězávaznými ptávnimi předpisy, ť1.'zejména 
""ii.tit.r,"šk.rá iotř"br'á povolení příslušnýchotgáni státnt sptávy a.s3m.správy,'dodtžovát veškeĺé ĺelJvantní obecně závizné pńvnlpředpisy včetně pńvruch před}isĺ vy daný chměstem Tý"*' n^d sár^, or.

V pĘadě, že pôíjemce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou neboneł7če1pá v.šechny poskytnuté finanční pĺostředky'na staĺłovený účel, je povinen vĺátitposkytovateli takové ŕinanční pĺostředky bezhotovostním bankov"ĺ. pfu""aem na účet

4.4.
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poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončetí teallzace akce předloží pőĺjemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37.1'.201,6, výčtovánl včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemnosĺ majícich náIežitosti účetních
dokladů podle zvláÄtnch ptávnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií r{pisů z űčtu příjemce
p rokanĄícich p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a odđělenou evidenci čerpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1"991' Sb., o účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití ďotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31.1,2.2015.

ČbnekVII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákoĺű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících ďođtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe č1. VI. odst. ó.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen đle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na věđomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech uzemĺűch tozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovateI je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení rczpočtové
käzně ve qýši neoprávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

ZaprodIenl s odvodem zapotašetíĺozpočtové käzĺěje příjemce povinen zaplaĺtpenále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejrýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.2
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.1.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováĺo za

závaźné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních rozpočtů,ve zněĺĺ pozdějších přeđpisů. V případě

poľušení těchto povinností se uloží příjemcĺodvod za poľušení rozpočtovékázně ve vyši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek Ix.
Závéĺećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r1ýslo'vně ĺeap;au-en1 se řídí

přísíušnýĺrŕ pĺárrnír''i předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtových ptavidlech územních

ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce beľe na vědomí' že tato smlouva, jakož l' další dokumenty s plněním této

.-íooo7 související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou info_tmacemi,

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađate\tĺm, popř. zveřejtit, na zálÄudě zákoĺa

č. n6;,/1ig9 śb., o svo_bodném pĺĺ.top" k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí' že v piípađě zjištění závažných nedostatků pťĺ rea|lzaci akce,

včetně nedodĺžení teľmínu od.irđánvýčtován poskytovaných finančních pĺostředků,

je poskytovatel opľávněn łryloučit v následujících dvou letech jeho žádosĺ o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ĺtchž po jednom stejnopisu obdůí

kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánĺ, že sí

smlouvu pĺ.ď 1.1ĺm poäpi.em přečetly, ,orimi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji

uzavtĺají*"t"ááĺ ̂ iatiĺ' Na đůkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci ĺađSázavou đne ,fi'5r lł/ŕ V Týnci nađSázavou /ĺ c ał(

Mgĺ. Maĺtin Kadtĺožka Petĺ efges

StaÍoSta

posĘtovatel příjemce

]t'ĺEs'l'()'ľÝ i{EC j\ĺt ľ ŚiA7-ÄVli

K Náklí 404
'!,:;'t ĄL T'ýnec tlĺrcl Siízavo'

-1-

Sttánka 4 z 4


