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SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ D So1o /z- ĺ ś

uzavÍená" podle $ 10a zákona č.250/20"00 Sb., o ľozpočtorých pĺavidlech
ve znéni pozdějších předpisů

ĺozpočtů,

mezí niže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nadSá,zavol
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Mattinem l(adtnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavorl
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okľesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel")

Ukl' Żítrk

Listy/Příĺohy;

a

2. Juná/x_ svaz skautů a skautek ČR
zastoupený: Romanem Ši''d"lář"-
IC: 61664685
se sídlem: Topolová 7829, I{amenice 251, 68

bankovní spojení: FIo Banka
číslo účtu: 2600217747 /201'0

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příjemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančnt podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce se zavanlje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit 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 zákonů' (zákon o finanční konftole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoľou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3. Neopĺávněné použití dotace na jíný než sjeđnaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateľ je potušenkn tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých ptavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněni.
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2.2

2.1

2.3.

3.1.

3.2.

Clánek II.
Účel dot"".

Dotace je poskytována ýbradně za ű,čelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2016,
Progľam 7 - na podpoľu pĺavidelné spoľtovní a zäjmové činnosti, na akce pĺo děti a
veřejnost' konkľétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je
přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí đotace do
31.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl'II. odst. 2.1.
Poskytnuté ťtnančni pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
povze v souladu s písemnou žádostj' příjemce'

Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků, a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutě žích poÍádaných či spolupořád anýc\l příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-Li
knim v době od jejího uzav[eni do úplného výčtováni dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne' kdy ke změně došlo.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této ;mlouvy
oběma smluvními stĺanami.

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvními předpisy, tj. zejména zajisĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺáł7 a samospľárry, dodtžovat vešketé ĺelevantní obecně závizné pńvni
předpisy včetně pľávnlch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc koĺun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 15 000 Kč (slovy: patfiáct tisíc korun česĘch) jeĄtá z tozpočtw
města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přiděIení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením ć. zM20t6 / 10 / t3.

4.3.

4.4.
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4.5. \r pĺ'ípaĺlě, že pŤíjemce použije Íinanční pĺostř'eĺĺky \I Í()zpoĺu s t()uto smlouvou nebo

nevyčeĺpá všechny poskytnuté Íinanční pĺostřcdlĺy na Stanovený účel, je povinen r.ľátit

posĘtclvateü takové finanční pĺostředky bezhotovĺlstním bankovním přcvodem na účet
poskytĺlvatele uvedený v záhlavi této smlou\T' a to nejpozději ĺ1o 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytol.atelc k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ulrončení rca|lzace akce předloźi pŤijemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do !5.1.2017, vyűčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních
doklaĺlů podle zvláštních právnich předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z posĘtnuté dotace uhľazena, včetně kopií r,7pisů z űčtu příjemce
p rokazujícich p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řáĺlnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1,991' Sb., <l účetnictví, ve znění pozdějších pře<lpisů'

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použĺti
do 3L.12.2016.

ČhnekVII
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32O/2O01 Sb., o finanční kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve znění pozdějších předpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovánl
ustanovení této smlour,ry.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeÍou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ĺlle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklacly.

ClánekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanoveni \ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o rozpočtoých pĺavidlech uzemních ľozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení rozpočtové
ká"zně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2

8.3

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

'Za ptodlení s odvodem za poľušení ĺozpďtové ká'zněje příjemce povinen zap|atstpenále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoálení, nejvýšl však do ''"7še 

tĺlhoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.1. a 3.2' je považován<'l za méně
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst.6 zákZna č.250/2000 Sb''
o ĺozpočtorrych pľavidlech územních ĺozpočtu, ie zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poňšení 

'o"poč,o.,e 
kázně've v'ýši

1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Záwércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r,1íslovně neupľavená se řídí
příslušnými pńvními př:.dpi'y' zejména zákonem o ľozpočtov,ých pĺaviälech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Piíjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fi:,zi, tozdě|ení apod.) či vstupu do likvidace. V případo pĺ"m;"y příjemce pŁecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávního nástupce'

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či buđe mít poskytovatel k dispozici, i.o,, irrro.-acemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout židat lrim, popř' z,reře jnit,,Áa zál<ladě zákona
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,łe'zněnlpo"aejĺĺ.l' předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v připadě zjištění závažných nedostatků pIi rcallzaci akce,
včetně nedodtžení teľmínu odevzdáni vyű,čtování po.kytovaných finaniních pľostředků,
je poskytovatel opĺávněĺl łýoučit v násiedujících ävou'l"t".h jeho žádosti o'poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato.smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obüži
každá ze sľnluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před 1e1ím p.:dĘi'"ľ přečetly, ,ori^i ji a s 1ejírn obsahem .orrhl".í' a že ji
lzavltají svobodně avážně. Na důkaz viíše uvedeného pĘojují své vlastnoľuční podpiry.

V Týnci nadSázavou an" /0. ľ'.1o/í

Mgľ. Maĺtin Kadrnožka
StaÍoSta

V Týnci nadSázavou dne .Ś. rDK

Roman Ši''d"lář
sta'íltáIní zástupce

příiemceposĘtovatel

MĚsTo 
lYryEC NAD sÁZAvoU

2 5 7 4 7ŤýTÍľ'ĺ.1'i r'.;;;
-1-

JUnák - č6ský skaUt'
stledlsko Kamenico, z. s.
Topolová 1829
2ôĺ88 Kamenice
lt:6í6tłeso, rv, ě,211,03 (3)
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Rozpočet tabulka C

Vyplnil / telefon Vojtěch o ktá bec/60 6622453
Subiekt Junák _ český skaut, středisko Kamenlce z.s.

Název akce:

pol název Kč

1, GeIoľepublikové soutěže
Doprava,startovné 1000

2 okľesní a kľaiské soutěŽe
Doprava 2000
ubytovánĺ 1000
startovné,vstupné 1000

3 ěinnost - pľavidelné výpravy oddíIu

doprava 3000
ubytování 3000
vstupné 1 000

4 obnova vybavenĺ oddílu 1 000

IT Pľovoz klubovny a údržba klubovny 2000

Celkem ls000

Cestovné, sta rtovné,vstupné
ubytování
obnova vybaveníoddílu
Provoz klubovny a údrŽba klubovny

Celkem

8000
4000
1000
2000

15000


