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Smlouva č,.2016/z/LI

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavřená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoých pĺavidlech územních ĺozpočtu,

ve znění pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ' Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec ĺađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., oktesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađ Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,poskytov atel')

2. Osadní ýboľ Pecerady
zastoupený: Ftanđškem Ptáčníkem
adĺesa: Peceĺady,257 41' Týnec nađSázavou
platba: v hotovosti

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1

1.2

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ĺíže sjednané oýši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqých zákon:ů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztabuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžeru pĺostředků patłícich
poskytovateli je poĺušeĺĺm rczpočtovékázně ve smyslu $22 zákona č.250/2000 Sb.,

o tozpočtorých pĺaviďech územních tozpočtů, v platném zněnĺ,

Čhnek II.
Účel dotace
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2.1, Dotace je poskytována ýhradně za učelrem uvedeným v Pľogĺamu dotací na rok 2016,
Pĺogľam 2 _ jednorázové akce pĺo děti a veřejnost' konkĺétně k účelu uvedeném v
podľobném položkovém ĺozpočtu' kteý je přílohou č. 1 této smlourry' kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ďo 31.12.2016,

2.2. Příjemce je povinen polžit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádost: příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelzehndlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s v'ý1imkou věcných cen v soutěžíchpoÍ.áđaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t1. wýdaje, kteľé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příjemce

3.1,. Příjemce se zavazlje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,7stoupeních příj emce.

3.2 oznämjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde_Li

knim vdobě od jejího uzavÍeni do úplného vyrlčtování dotace, ato nejpozději do 10-ti
dnů ođe dne, kdy ke změně došlo.

J,J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé pńvní
předpisy včetně pt'ávnich předpisů vydaných městem Týnec nad Sá.zavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci đotaci ve wýši 7 000 Kč (slovy: sedm tisíc koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve vyši 7 000 Kč (slovy: sedm tisíc koľun česĘch) je Ątá z rozpočt.l
města Týnec nad Sázavoĺl.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zM.2016 / 10 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci, ktery je uvedený v záhlavi této smlouvy,
a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pfijemce použije fnančrĺ pĺostiedky v ÍoŻpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finančni pĺostředky na Stanovený účeI, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.4.

4.5.
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poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouł7 ' a to nejpozději do 30 dnů od doľucení

písemné oýrry poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeĺí teallzace akce předloži pIíjemce poskytovateh bez zbytečného oĺlkladu,
nejpozději však do |5.l.20l7,vyučtovánt včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopí písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních pńvntch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
pt'okazujících p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu

se zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví, ve zněĺipozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31. 12.2016.

ČhnekYII.
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonű, ve znětĺ pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy'

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazů, 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 účetnicwí, vplatném zĺětĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech llzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate| je opĺávněn poźadovat úhĺađu odvodu za poĺtršení ĺozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pľostředků.

Za ptođIení s odvodem za potušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaat penále
ve vyši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejýše však do výše tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Poĺušení povinností uvedených včlánku III' odst. 3,1. a 3.2. 1e považ<>ván<> za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. (l z'ákona č. 250/2000 Sb.,
ĺl ĺozpočtových pĺavidlech územních ľozpočtů, r.c znění pozdějších př'edpisů. V případě
poľušení těclrto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení tozpočtovékázně ve lýši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Záp&ečná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r1ýslovně neuptavená se řídí
příslušnými ptävn:ľĺi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtovych pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákoníkem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, rczđělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce płecl'ńze1í
práva a povinnosti z této smloułry na ptávnibo nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlour,ry související, které má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infotmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|tlm, popř. zveřejnit, na zäLdadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve znění pozdějších předpisů'

Příjemce bete na vědomí, že v pÍipadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodľžení teĺmínu ođevzdáni łryúčtování poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech, z, nicllž po jednom stejnopisu obdrží
kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
Smlouvu přeđ jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
ľlzavltaji svobodně avážně' Na důkaz 1ýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V TÝncí nadSázavou dne '/ĺ / łĺĺĺ V Týnci nadSázavou dne z/ł l' /d/í
/--fĄ

J.cz.-

Mgĺ. Maĺtin Išadnožka
starosta

posĘtovatel příjemce

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAVĹ,U
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavor'
-1-

Fĺantišek Ptáčník
předseda
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Čís. dopoĺivlĚsĺsxÝ Únnn
Týnec nad Sázavou

7łĺ'łnnĺałolo)
,C!)
Oo
Čĺslo l.

2 3, tJ7. 2016

Listy/Přľĺohy;

Ukl. znak

rozpočet oV Pecerady- dotace 20].6

M STSKY UBAD
nad sázavou

Lampionový průvod _ 2500 Kč

občerstvení

Výstava fotografií - 2500 Kč

Materiál pro zajištění výstavy

občerstvení

Rozsvícení vánočního stľomu - 2000 Kč

občerstvení

Balíčky pro děti

Materiál pro výrobu ozdob na strom

oJtV)
On 2 s, 02, 2016

Číslo 1.:

Listy/Přľĺohy

ČĹs. ĺlopor

Zpĺacoľatel

Ukl, zmlĺ




