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Smlouva ć,.20t6/L/L3

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pľavidlech územních ĺozpočtů,

{"f..?ł/í

ve znění pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními

1. Město Týnec naďSázavol
zastoupené staĺostou města Mgĺ. Maĺtinem l(admožkou
ICO: 00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýnecĺadSázavors
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka
číslo účtu: 27 -320082359/0800

1,.2.

1.3.

v Příbĺami' Týnec nadSázavou

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále )en,,posĘtovatel')

a

2. SDH Peceľady
zastoupený: Romanem Hudĺlíkem, statutáĺním zástupcem
adĺesa: Peceĺady, Týnec nađ Sázavou
ICO:65261"674
platba: v hotovosti

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou flnaĺčnl podpoľu
(dotaci) v niže sjednané nTši a pÍíjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některých zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnanční podpoľou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zađtžeĺĺ pĺostředků patłicích
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtowých ptavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

-),J.

4.1

4.2.

4,3

Čbnek Il.
Úč.l dotace

Dotace je posĘtována.vyhndně za účelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2076,
Pĺogĺam 7 - na podporu pĺavidelné spoĺtovní a zájmové činnosti, na akce pto děti a

veřejnost, konkľétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu, kteĺ"ý 1e

přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl' II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v soulađu s písemnou žádosĺ příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit ze'1ména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátĘ
c) dary (s v..fjimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované rydaje (tj. vyda'1e'kteté ne|ze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uváđět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavňeni do úplného wučtováni dotace, a to ne)později do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použIje dotaci, plnit vešketé povinnosti stanovené obecně
závaznýrni ptávními předpisy, t:'. zejména zajistlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospĺávy, dodt'žovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právnl
předpisy včetně právnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSäzavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 8 000 Kč (slovy: osm tisíc koľun
česĘch).

Ce|á đotace ve vyši 8 000 Kč (slovy: osm tisíc kotun česĘch) je Ątá z tozpočtu
města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad, Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. z]N'í.2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemci, kteý je uvedený v záh\aví této smlouvy,
a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními sttanami.

4.4.
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4.5. V případě, že přijemce použije Íinanční ptostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové fĺnančni pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcaizace akce předloži püíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.l.20!7,vyučtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežítosti účetních
dokladů podle zvláštních pĺávních předpisů s označením účetního dok]adu a po|ožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
p tokanĄících použití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou eviĺlenci če1pání dotace v souladu

se zákonem č' 563/1'991Sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
časové užití dotace

6.1' Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.20L6.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změĺě někteých zákon'ť1 ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen posĘtnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnictví, v platném zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a účetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouł7 beľe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľaviďech uzemních ľozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušenírczpočtové
käzně ve 1ýši neopľávněně použiých nebo zađtžených pľostředků.

8.1
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8.2 'Za prodlcní s odvodem za poľušení tozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatlt perrále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu z,a kaž,dý dcn pľodlení, nejrýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.3. Poĺušení pĺrvinností uvedeĺrých v článku III. odst. 3.1,. a 3.2. 1e pĺ>važ<>váĺo za méně
závažné poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zák<>ĺa č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve r1íši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závétećná ustanovení

9.1 Yzájemná pĺáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto'rych pľavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákoníkem.

9.2 Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměné
(fuzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce płecházeji
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

9.3 Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouvä' )akož i další dokumenty S plněním této
smloulry související, kteté má či bude mít poskytovatel k đispozici' jsou infotmacemi'
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\tlm, popř. zveřejnit, na záldadě zákona
č.1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

9.4. Příjemce beľe na vědomí' že v připadě zjištění závažných nedostatků pĹi rcallzaci akce'
včetně nedodĺžení termínu odevzdání vyučtováni poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeh,o žädosti o posĘtnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je r.ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

9.6 Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, ľozlmi ji a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlraji svobodně avážně. Na důlĺaz lýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne ,f ł| ałĺ V Túnci nad Sázavou dne f j' /ł/í

%-.,/ť(
Mgĺ. Maĺtin I{adrnožka

statosta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

Ż57 41' Týnec nad Sázavou
-1-

Roman Hudĺlík
staťutátní zástupce

příjemce

Srlružcní hasičů Čech, Moľavy a 5lezska
'' .. łĺ'bľovolných hasičů Pecerady

: l ;i]1;1 ą;1| Sá;a'''ou
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Roz očet tabulka C
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