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Čísio
uzavtená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pĺavidlech

ve zněni pozdějších předpisů

mezí nlže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nađ Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavoll
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále 1en,,posĘtovatel")
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2. Sboľ iednoty bľatrské v Týnci naďSázavou
zastoupený: Mgľ. Staníslavem Skvotem, spĺávcem sboĺu
adĺesa: Benešovská 527, 257 47 Týnec nad Sázavou
ĺČo:nessssl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0322012389/0800

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

Čhnek l.
Předmět smlouvy

1..1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané Úši a pÍí)emce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

1,.2 Dotace je ve smyslu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonű (z,ákon o fĺnanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpotou a vztahrljí se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa'

1.3 Neopľávněné použiĺ dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtovékázně ve smyslu $22 zákona č' 250/2000 Sb.,

o ľozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněni'
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2.2

2.7

2.3.

3.1.

3.2.
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4.1.

4.3.

Čbnek II.
Účel đotace

Dotace je poskytována ýhrađně za učeLem uvedeným v Ptogľamu dotací na rok 2016,
Pĺogĺam 1' - na podpoľu pĺavidelĺré spoľtovní a zájmové činnosti, na akce pĺo děti a

veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočťu' kteý je
přílohou č. 1 této smlouvy, kteľého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
3t.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté fnančnĺ ptostiedky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostlpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺaďt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s qf1imkou věcných cen v soutěžíchpoLádaných či spolupořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje' kteĺé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Säzavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu ađĺesy sid|a a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavřeni do úplného vyučtování dotace, a to nejpozdě1i do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zeýnéna zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľárry, dodľžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazné právni
předpisy včetně pńvnch předpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r{ši 12 000 Kč (slovy: ďvanáct tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 12 000 Kč (slovy: ďvanáct tisíc korun česĘch) jeĄtá z tozpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č,. zM2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záb|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

4.2.

4.4.
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4.5. V případě, že piíjemce použije Íinanční pľostředky v fozpoÍu S touto smlouvou nebo

nelryčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit

poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovĺlstním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné oýrry poskytovatele k jejich vľáceni.

ČHnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcahzace akce předloži piijemce poskytovatęLl, bez zbytečného odkladu,

nejpozdě1i však do 15.1.2017, vyučtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

5'2. Vyúčtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících ĺáležitosti účetních

dokladů poďe zvláštních pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byta z poskytnuté dotace uht'azena, včetně kopií výpisů z učt:u příjemce
ptokaz,,4ícich p oužití dotace.

5'3. Příjemce je povinen vést řádnou a odđělenou evidenci četpáru dotace v soulađu

se zákonem č' 563/1,991Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů'

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou )sou k použití
do 3L. 12.2016.

Čhnek VII.
Kontľola

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

spĺávě a o změně někteľých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opľávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy'

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle č1. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně ričetních, Íinančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnicwí, vplatném zněĺí, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

'7 '.)

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení rczpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pľavidlecb űzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požađovat úhtadu odvodu za porušení tozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2

8.3.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.

Zaprod|ení s odvodem za poľušení ľozpočtor,é \<ázně je pi'íjernce povinen zapLatlt penále
ve vyši 1 pĺornile z částky odvođrr za každý clen pľocllení' nejrýše r.šak do výše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených včlánku IIi. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.'
o rozpočtoqích pľavidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějšíclr předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží pi'íjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve qiši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
L^vetecna ustaÍrovent

Yzá1emná ptáv^ 
^ 

povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupravená se řídí
příslušnými ptávními předpisy' z,ejména zákonem o ĺozpočtorych pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozd'ělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecháze1í
ptäva a povinnosti z této smloułry na pĺávního nástupce'

Příjemce beĺe na vědomí' že t^to smlouva, jakož i další dokumenťy S plněním této
smlour,ry související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnit, na zá|<Iadě zákona
č' 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pilpadě zjištění závažných' nedostatků pÍt rcahzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdání r'7účtování poskytovaných finančních prostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu obdúí
kažđá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stfany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáĺi, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly' tozumí jí a s 1e1in obsahem souhlasí' a že ji
lzavtaji svobodně avážně' Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

) 1,.2c;/{
V Týnci nad Sázavou dne y 4 lł /ĺ V TÝnci nad Sázavo,, d.. í '

Mgĺ. Maĺtin I(adĺnožka
staÍosta

poskytovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvL,U
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

Mgt. Stanislav Skvoĺ
sptávce sboĺu

ptĺię.*ľś,lijľĺÍ
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Rozpočet tabulka C
nĺl / telefon frłľ ,ř/a'rľ

Su kt /bo, / l/ 'zĺĺ,'
Název akce:

pol nazev Kč

T nł'l1ń) P oaa
2 iłmr>, rĺĺ/łłľĺhĺ- 2. łaa
3 rnł/ĺłla'/ ' /ĺłą ?2-r /zĺzź*zł/ľzz Z o"?
4

5

6

7

8

9

10

LT

L2

13

14

15

L6

T7

18

L9

20

21.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem ,/2. oaa,-




