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ęW Smlouva č,.2015/5/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
azavłená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtolých pĺavidlech územních ĺozpočťu,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními süanami:

L. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(ađmožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec ĺađ Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Is,ĺgt. Bedľch Vymětalík
se síďem: Rímskokatolická farnost Týnec nadSázavorl
bankovní spojení: Ceská spořitelna
číslo účtu: 321 991 319 /0800
lČo: oĺo 64 5O2
DIČ: CZ 616 64 5O2

jako příjemce na sffaně dÍuhé (dále jen,,příiemce')

ČHnek I.
Předmět smlouvy

1..7. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané o7ši a piíjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1..2. Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
ftnančnlpodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné poažit: dotace na jný než sjednaný účel ĺebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušenim rczpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoých pľaviďechuzemnich ĺozpočtu, v platném zněnĺ.
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ČHnek II.
Účel dotace

2.1. Dotace je poskytovánaýhtađĺě k účelu llPľvní etapa opfavy poničeĺé hľadní zdi Íary

vedoucí okotó naučné stezĘ v Týnci ĺad Sázavoull, kteĺého má být dosaženo od

okamžiku poskytnutí dotace do 31,.1,2.2015.

2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikova1* včl. II' odst.2.1'

ľo.Lyt r,rté ťtnančrĺ pĺostředky '"r*í být použity k jinému účelu a musí být použity

pouzev souladu s písemnou žáđostipříjemce'

2.3. Z poskytnuté dotace nelzehraditzejméĺa
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkia leasingové spláĘ

"j đury 1s 41ĺmLo" věcných ."r, ., .o,rtě žích poiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
j) nespecifikované vydaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

""",ľlffix'ł[-".
3.1,. Příjemce se zavazrlje uvádět město Týnec ĺađ Sázavou jako poskytovatele dotace

n",rš..h propag^čnLh mateiáIech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných

vystoupeních příj emce.

3.2. oznámitposkytovateľ změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

knim v ďobě 
"a 1"iĺľ'" uzavÍeni doúplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnri ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3, Při své činnosti, ke kteľé použi1e dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými právr11mi předpisy, ť1. zejména zajistit veškeĺá potřebná povolení příslušných

otgĺrnt státní spĺáĺry ä .urno.p'áoy,'đodtžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazĺé pńvnl
pĺěapi.y včetn8 pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoąa.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1' Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 50 000 Kč (stovy: padesát tisíc koľun

česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc koĺun českých) je Ątá z tozpočtl

města Týnec ĺad Sázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Radě města Týnec nad'Sázavou dne 30.3'201'5

usnesením č. RNI2015 / 6 / 28.

4.4. Dotace bude poskytnuta jedno tázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účet příjemä o..ád"rry v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami'

4.5,. V případě, že piíjemce použi)e ťĺnančnl pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo

,'"oyj.ryá ,.š."h'y porLyt.r,ltá finanční pľostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
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5.1

ą)

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem 
_ 

na účet

porkyto.ratele uvedený v záhlivi této smlouvy, a to nejpozdě)i do 30 dnů od doručení

písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcahzace akce předloží piíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 31,.1,.201,6:,łyfučtovinl včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno fotmou kopí písemnosĺ majícich náIežitosti účetních

aáu"aĺ poďe zrlištnĺ.h pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,

ktetá a1a z poskytnuté dotace ihrur"nu, včetně kopií {pisů z íčtl příjemce

pt okazujících p oužití dotace.

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

se zákonem t. ses /|ýgl Sb., o účetnictví, ve zněĺĺ pozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

5.3

6.1 Finanční prost}edky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 37.1,2.201,5.

ČHnek VII.
Konttola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

'pĺá..ě 
a o změĺě někteých zákonű,ve zněni pozdějších předpisri, opĺávně1 oĺováđět

u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících' đodůováłĺ
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění

kontĺoly poat. a. ÝI. odst. 6'1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potiebnou

dokumenäci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů'' hlášení z zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona

Ł.soz/lr)gl Sb, o účetnicwí' vplatném zněĺú, uchovávat účetní zázĺamy a a íčetn:'

doklady.

Čbnet VIII.
Sankce

7.2.

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé potušení povinností podle

této smlouvy 
-je 

považováno za poĺušení ľozpočtové kázĺě ďe ustanovení $ 22 zákoĺa
č.25O/2OOO Sb'. o tozpočtoých pĺavidlech (lzemruch ĺozpočtů, ve zněĺĺ pozdějších

předpisů, a poskytovarcIje optávněn požadovat úhľadu ođvodu za porušení rozpočtové
kázněve 1ýši neopĺávněně použiých ĺebo zadtžených prostředků.
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8.2

9.1".

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

Za prođIení s odvodem za poĺušení rczpočtovékázně je příjemce povinen zaplatlt
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den ptoďení' nej1ýše však do výše

odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.7. a 3.2. je považováno z^ méflě

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

otozpočioých pĺavidlech územních ĺozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. Vpřípadě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve i,7ší

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupľavená se řídí
příslušnými právrumi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtorých pĺavidlech územních

ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy S plněním této

smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađatelttm, popř. zveřejĺĺt, na zálďadě zákona

č. 1,06 / 1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněĺĺ pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pĽĺpadě zjíštěn závažných nedostatků pii rcahzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzdánĺvy:učtovárĺ poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit vnásledujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků posk1'19v21g|ę.

Tato smlouva ie lryhotovena ve dvou stejnopisech' z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stľany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí 1i a s jejím obsahem souhlasi, a že ji

uzavtrajísvobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne Ú l lrĺĺ- V Týnci nadSázavou dne /? f.2ł/J-

eďcJ ľl,łag
Mgĺ. Maľtin I{ađtnožka Mg'Edüch Vymětalík

StäÍoSta

posĘtovatel příiemce

., ĺ ()'t'YNEC ľ,lAľ ĺiÁZAV0U
l( Níklí 4()4

,1 ł,l 1'Ýnec nrrĺĺ S ĺízavo t"l
-i-

'\o l.'.

o
CHRAM a

sv. ŠlMoNA*
A JUDY
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