
Smlouva č,z 20l5l5ĺ8
o poskytnutÍ Íinančního příspěvku

uzavŕenápodle ust. s 1746 odst. 2 zák. č,.89lŻ0l2 Sb., oběanský zttkonik
mezi niżę uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgľ. Martinęm Kadľnožkou
IČ: 00232904
DIČ: CZ0023Ż904
se sídlęm: K Náklí 404,257 4l Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS' a.s', okresní poboěka v Příbľami, Týnec nad Sázavou

ěíslo účtu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

a

2. Sboľjednoty bľatrskév TýncÍ nad Sázavou
zastoupena: Mgr. Stanislavem Skvoręm
se sídlem: Benešovská 527,257 41 Týnec nad Sázavou

ěíslo úětu : 03220 I23 89/800
IČo: 73633551
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení

l. Rada Města Týnec nad Sázavou ľozhodla dne 16.3'20l5 o přidělení finančního příspěvku zrozpoětu
obce příjemci pro realizaci pľojektu nazvaného ooManželské večery" (dále té:ż jen ,,účel") v ľoce

2015 dle příjemcem předloženého účelu, s teľmínovým uľěením do 31. 12. Ż0l5.
2. Finanění příspěvek je ve smyslu zílkona č). 3Ż0l200l Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o

změně někteých zákonů (zźkon o finanční kontrole) v platném znéni, veřejnou frnanění podporou a

vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Neoprávněné pouŽití finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadľźení prostředků

patřících poskýovatelije porušením rozpočtovékázně ve smyslu ust' $ 22 zátkona č. 250/2000 Sb., o

rozpoětových pľavidlech územních rozpočtů v platném zněni.

II. Výše finančního příspěvku a jeho úhľada

1. Výše finaněního příspěvku na ręalizaci projektu uvedeného v ělánku I. této smlouvy ěiní 3.000 Kč
(slovy: tři tisíce koľun českých)

Ż. Poskýovatel se zavazuje finanční příspěvek poukázat na účet příjemce uvedený v zéth|aví této

smlouvy do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Poskýnutí finaněního příspěvku a jeho využiti je účelově vázáno na realizaci projektu uvedeného

v ělánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnosti smluvních stľan

/, -, 4ą - ^,/ł|żĺnr /ď 3 /4/l'
c lb Jť7 - t-6 J lĐ/Ó-

-{

2 ü m. 20l{

vYRĺzE

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje;
1. Yyllžít finanění příspěvek výhľadně k účelu a v termínu dle ělánku I. této smlouvy
2. Finanění příspěvek nesmí b1it využit na:

- pokuĘ a sankce
- splátky ťlnaněních zźxazkű a leasingové splátky
- dary (s výjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze úěetně doložit)

3, Poskýnuý příspěvek ajeho ěerpání vést odděleně v účetní evidenci.
4. Předložit poskytovateli 30. 1. 2016 vyúětování poskýnutého finančního příspěvku spoleěně se

soupisem faktur a pokladních dokladů a stručným hodnocením pľojektu. Pokud bude ve vyúětování
zjištěn rozpor s touto smlouvou' bude na Ęrto chyby upozoľněna Rada města Týnec nad Sázavou,
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kteľá může pŕikázat příjemci vrácení ěásti či celého ťrnaněního příspěvku (odstoupit od smlouvy)
nebo ľozhodnout o nápľavě nebo rozhodnout o zamęzeni přístupu příslušného příjemce do pľogramu
finaněních příspěvků (nebude mocitádat o finanční příspěvek) na obdobíjednoho ľoku ěi více let.

5. Umožnit poskýovateli provedení veřejnoprávní kontroly nakládání s poskytnuým finaněním
příspěvkem (s veřejnými pľostředky) a vývořit mu základní podmínky k pľovedení této kontľoly
v souladu se zákonem č,. 320ĺ200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně některych
zákonů v platném zněni, a poskytnout mu k tomu úěelu veškeľou potřebnou dokumentaci, věetně
úěetních, finaněních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let, po kteľou je příjemce
povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zźk. ě. 5631199l Sb., o účetnictví, v platném znéní, uchovávat
úěetní zźnnamy a úěetní doklady. Tuto kontrolu se zavazuje poskytovatel oznämit příjemci 2 ýdny
předem.

6. oznämit poskýovateli změnu adľesy, popř. sídla, a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od uzavteni smlouvy do úplného vyúčtování finančního příspěvku, a to nejpozději
do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

7. Uvádět Město Týnec nad Sázavou jako poskýovatele finaněního příspěvku na všech propagaěních

mateľiálech projektu, jakož i při všech veřejných vystoupeních příjemce.
8. Při realizaci pľojektu plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně ztxaznými pľávními předpisy, tj.

zejména zajistit veškeľá potřebná povolení příslušných oľgánů státní spľávy a samosprávy a zajistit
při přepľavě,ľealizaci a pľopagaci projektu dodržování veškeých obecně zćwazných předpisů včetně
předpisů Města Týnec nad Sázavou.

9. Při porušení některého zę závazků této smlouvy vľátit poskýovateli na výše uvedené ěíslo účtu
finanění příspěvek do 30 dnů po písemném upozoľnění poskytovatele o porušeni zźxazku.

l0' NedodržĹli příjemce lhůtu pľo vrácení finaněního příspěvku podle tohoto odstavce' zavazuje se

zap\atit poskýovateli smluvní pokutu ve výši l0 %o z poskýnutého finaněního příspěvku. Tím není
dotěeno právo poskýovatele navrtrceni celého finaněního příspěvku.

11' Vrátit poskýovateli na výše uvedený účet nevyčeľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30

dnů odjeho vyúětování.

IY . Záx ěr ečná ustanovení

l. Yzájemná prźlva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí oběanským

zákoníkem a dalšími předpisy.
2. Změĺy a doplňky této smlouvy mohou bý pľovedeny pouze formou písemného dodatku k ní

podepsaného oběma smluvními stľanami.
3. Smluvní stľany shodně pľohlašují' že si smlouvu před jejím podpisem přeěetly, smlouva je vcelém

ľozsahu pľojevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně

nevýhodných podmínek'
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,znichžkaźdázę smluvních stľan obdľží jeden'

5. Přijetí finaněního příspěvku - gľantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem
č,'586192 Sb.' v platném znění o dani z příjmu a ztlkonem o dani dědické' daľovací a dani z převodu

nemovitostí ě.357l92 Sb., v platnémzněni).
6. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Týnci nad Sázavou dneŻ3'3.2015
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