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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené Stafostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou

Smlouva ć,. 20L6 /1/ 5

SMLoUVA o POSKYTNUTÍ DoTACE
uzavÍená, podle $ 1'0a zákona č' 250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech űzemních ľozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů MĚsTsKÝ ulnnn
mezi niže uvedenými smluvními stľanami: nad s ázavou

o
I

,U)
Oô
Čĺslo j

12. Ü5, Ż0ĺ6

ListyĺPřńo hy:

bankovní spojení: Ceská spořitelna' a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. McMoqýlek T( ło ( L, . 3 
"/2o 

t"o ą
zas toup ený : Mgĺ. Marcelou Iłe j číkovou (s tatutáĺn í zástup ce)

adĺesa: okĺužní 520,257 41 TýnecnadSázavou
IČo: zosssogt
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 528498329 / 0800

jako příjemce na stĺaně đĺuhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1

1..2.

1.3

Poskytovatel se touto smlĺ-ruvĺ-lu zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťĺĺaĺčnl' podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané o7ši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouue
ke sjednanému účelu a splnit ĺlalší povinnosti plynoucí pto něho z této smlou'"7.

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb.' o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonů' (z,ákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použitl dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněni.
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2.2

2.3

2.1

3.1

J.J

Čbnek II.
Úč.l dotace

Dotace je poskytována ýhradně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 1' - na podporu pĺavidelĺré spoĺtovní a zájmové činnosti, na akce pto děti a

veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu' kteĺý je
přílohou č. 1 této smlouvy, kterého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

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

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být poútq k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺaďt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové spláĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpołádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍrkované ýdaje (tj. vydaje, kteĺé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od 1ejího uzavteni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kđy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými právnimi předpisy, t1. zejména zzjistdLt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľávy, dodľžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně pńvnĺch' předpisů vydaných městem Týnec nađSázavou'

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatelposkytne příjemci dotaci ve výši 39 000 Kč (slovy: třícet đevět tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve v,ýši 39 000 Kč (slovy: třicet devět tisíc korun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení đotace v Zastupítelstyu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zM20t6 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v
oběma smluvními stĺanami.

záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu

5Ż0,257

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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4.5. V případě, že příjemce použije finanční pľostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺosďedky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni reahzace akce předloži piijemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.1.2017, ł7účtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáležitosti účetních
dokladů poďe zvláštních pĺávních předpisů s označením účetního dokiadu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhĺazena, včetně kopií 1ýpisů z učtu příjemce
ptokazu)ícich použití dotace'

5'3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeľpání dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Časové užití dotace

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

Čbnek VII.
Kontĺola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteĺých zákonl, ve znění pozdě)ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržováru
ustanovení této smlouvy'

7' Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických lýkaz:ů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a (lčetnl

doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlour,7 je považováno za poľušení tozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech űzemĺűch ľozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požađovat úhľadu odvodu za poľušení
kázně ve qýši neopĺávněně použiĺých nebo zađržených pĺostředků.

8.1
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8.2

8.3.

9.1,.

9.2.

9.3.

Za prod|ení s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen z^p|^tlt penále
ve v.ýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pľođlení, nejlýše však do rryše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1' a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtoqých ptavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V přípađě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtovékázně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závércćná ustanovení

Yzá)emná' ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce ptecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na pĺávního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy s plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\tlm, popř. zveřejnlt, na zäHadě zákona
č. 106 / 1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoľmacím , ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pöípadě zjištění závažných nedostatků pťl rca|lzaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu ođevzđáni vyučtováni poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.4.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z níchž po jednom stejnopisu ob&ži
kažđá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánt, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavtaji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V T,ŕnci nad Sázavot-l dne 1ł ĺ' s, ĺł V Týnci nad Sázavou dne 4 2 f. ?0 /t
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tabulka C

Vyplnil / telefon Kateřina Pikousová, mobil 602 633 4Lo
Subjekt Mateřské centrum Motýlek
Název akce: Podpora činnosti spolku

pol nazev Kč

L Nájem 2000
2 Pojištění 4000
3 odměny aktivním maminkám 4000
4 odměny dětem 1000

5

Pravidelná obnova vybavení (hračky,

výtvarné, sportovní a hudební potřeby,
knihy) 8500

6

ostatní provozní náklady (úklid, admin.
potřeby,tonery, telefony, internet,

propagace) 2s00
7 Členství partnerům 3000
8 Účetnictví 14000
9

L0
LL
t2
13

I4
L5

L6
17

18

T9

20
2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30
3L
32

33

34
35

Celkem 39000
,/_--

ýnec nad
okružnĺ 520, 237

lĆ 7o ss a0 cl




