
Smlouva č,z 20|5l5l4
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavřená podle ust. $ l 746 odst. Ż zźk. ě. 89l20I2 Sb., občanskýzákoník
mezi niźe uvedenými smluvními
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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgľ' Maľtinem Kadrnožkou
IČ: 0023Ż904
DIČ: CZ0023Ż904
se sídlem: KNáklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okľesní pobočka v Příbrami, Týnec nad

ěíslo úětu: Ż7'3Ż008235 9/0800
(dále jen poskýovatel)
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2. Sdľužení pro ľozvoj míkroregionu Kľňanyo Teletín, Třebsíno Vysoký Újeza
Mezi řekami o.s.
zastoupený: Václav Šmeľak
Ič;22859837
se sídlem: Kľňany 86
okĺ. Benešov, pošta Netvořice 257 44
bankovní spoj ení: 2000 414288 l20 I 0 (FIo)
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení

1. Rada města Týnec nad SŁavou rozhodla dne 12'1.2015 o přidělení finančního příspěvku zľozpočtu obce

příjemci pľo úlel ,oFestival mezi řekami 2015" (dále též jen ,,účel") v roce 2015 dle příjemcem předloženého

účelu, s teľmínovým určením do 31' lŻ. Ż015'
2. Finanční příspěvók je ve smysl u ztlkona č,' 32\/20ol Sb., o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně

někteýcďzá[onů 1iauon o finanční kontrole) v platném zněni, veřejnou finanění podpoľou a vztahlljí se na ni

všechna ustanovení tohoto zétkona.

3. Neopľávněné použití finančního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadľźení pľostředků patřících

poskytovateli je porušením ľozpočtové kázně ve smyslu ust' $ 22 zÍlkona č). 25012000 Sb., o rozpoětových

pravidlech územních ľozpoětů v platném znění.

II. Výše Íinančního příspěvku ajeho úhľada

1. Výše finaněního příspěvku poskytnutého za űćelem uvedeným v ělánku I. této smlouvy ěiní 10.000 Kč
(slovy: deset tisíc koľun českých)

Ż. Ěoskytovatel se zavazuje finanění příspěvek poukázat na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy đo 30

dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stľanami.

3. Poskytńutí finančního příspěvku a jeho využití je účelově vtlzáno na úěel v článku I. odst. 1 této smłouvy.

III. Pľáva a povĺnnosti smluvních stľan

Příjemce finančního příspěvku se zavazuje:
1. VyuŽít ťrnanění příspěvek výhľadně k účelu a v teľmínu dle ělánku l. této smlouvy.

2. Finanční příspěvek nesmí bývyuźitna:
- pokuty a sankce
- splátky finančních zéłvazkű a leasingové splátky
- dary (s výjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, kteľé nelze úěetně doložit)

3' PoskýnuĘý příspěvek a jeho čeľpání vést odděleně v účetní evidęnci.

I

(Jĺs. dopoĺ

covaloi

./
łj[l,znak

''ĺ 02. 20[



/Ąľĺ.r.., .( -??/,ł'%(

4' Předložit posky'tovateJi nejpozději 
.do_lr' 1.2016vyriětování poskytnutého finančního příspěvku společně se

soupisem faktur' a pokladnicĺ aĺiluaĺ :.;'-,"-il'',ö":""iľ ,ĺliĺ ,ri; n)ce zapříslušné období. Jako
přílohy vyúčtování pr"ĺl"zi|iffi d"kl"dy;;ä i'-"ri"ĺúhradu výdajů hi;l;ých z poskytnutého příspěvku.
Pokud bude ve vytli'továnĺ';"sľc"''"'por s touto smloJvou, bude ná rö;ii;; upozoľněna Rada mgsta Týnec
fiĺöfi:il'"Jí'x9T:ír,""ł;,*ľ:ĺ:ďa*;;Tĺil ei ffi'h;äľ"ľq,1" příspěvku ioJstoupit oafinančních oříspěvků ĺn.uua" ňä.] 

3!?:^i:;äľ#l#i:l")T"3:i:ľ'',:fiiŤľä.ľľiÍíťľ'äpľogľamu5. Umožnit póskytovateli pľovedeniveřej19pnĺvnĺ łońtľoý 
,nakládáni9-poJ,řń11m finaněním příspěvkem (s

veřejnými prostředky) u 
"yuoiii'* '1 1l'Ä$iiňäřrlk provedení ier"''r.""u"ry v souladu se zäkonem č.

320/2001 Sb" 9 finánenĺ'ńili; ve veřejné.p.áuJ ao změněněkteých'zákonů vplatném zněni, a
poskýnout mu k tomu ĺe'lu u"s-t'"'ou.potře-bnou'oołu'.*ruą ä#ä'ń h, finanč,niÁ-u_riäĺ.tĺ.Ly.l,výkaztl' hlášení a zpráv' u to po ilbľĘ 

'; 

k ;;ö;ioĺ;"'"""poui""" äi" í ,l' o.d:r, 2 písm.b) a c) zák' č'

^ 
'#!ľír'.3ľľ*""Jľ,'"fl'#;bĺ1ŕffiľ'ŤľŁĺ"#ä:fľ"iĺL*ř.iž,"* ;;u'","í dokladý ľuto'řont.olu ,"ó' oznámit poskýovateli změnu;j-*.y, popĺ. .ĺälu, a Jalších ridajů uvedenÝcľ

. ř91,:|;;,ĺää:ltsmlouvy 
J" ooňn"'"yĺł""á"ĺ ä*'o"ĺn"ä,*pu"Ĺ"lT'ä1]#":ffiiľ',ľäff-Łjäľ

7' 
*ä*'":ĺ'il:'Jfi:-łłiđĺí3J.T::?:,""rľ',iľ"1ff:]łl"noiäiJ",ľ příspěvku na všech propagačních8' Při ľealizaci'pľojer1ulni;l' ;;ši';öov.innosti ,tänou"ne ou""nj ,irłrny^rpľávními předpisy, tj. zejména

l zajistit veškerá potřebná p";i;;i irĺrlusn1'"i-,;önř:;tní spľávy 
" 

ĺ.'"šp* vy '7 zajistit při přepľavě'
realizaci a propagaci pĘeŘtu dodrživání*lr"ry"řä a"łru r;n;r:rriin r"är,li'"retně předpisĺ ivĺe.tu Týnec
nad Sázavou.
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uy 
.vrátitposkýovateli na výše uvedené číslo účtu finančníposŔynutého příspevku.' upozonrění poskýovatele o poruš,"nĺ ,evarlru s výzvou k vráceníl0' Nedodrží-li příiemce-lhůtu pro vľácení^fiĺančního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazujese zaplatit

l l i'3iľ#:J:ľ[;ľ1'1ä::ł."öT:il"";""äĹ:iĹľ,""'-ľ!ř" ĺ"!"e,'lĺ" pil-p.*u Tím není đotčeno p,ávo
1 1' Vľátit poskýovateli 

"u "ys. 
u"žá""j'řu", ń"'j";p""ý finanční příspěvek dle této smlouvy do 30 dnri od jeho

vyúčtování.
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Týnci nad Sázavou dne2.2.2015
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poskytovatel
Město Týnec nad Sázavou přljemce

ĺuezl Řexaml, o.s.
Krňany 86' okĺ' Benešov, 257 44
mob. + 420 603 196 678
6-maili info@mezirekami.cz
Www.mezirekamĺ.cz
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