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Smlouva ć,.20t6/2/L4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavI'ená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních ĺozpočtů,

ve zĺěĺí pozděj ších předpisů
M FjÍj"ľíjlĺ.V i j !.l.:,'

mezi niže uvedenými smluvními ľ'lĐ::]
,:,; 'il 

CurViti0l

1. Město Týnec ĺad'Sázavou
zastoupené staľostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41TýnecnadSázavol

)
()
ŕ]
Čĺsto i,

LrstylP ŕĺlohy

2 0' Úł,,20iö

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

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtov atel")

Ż

2. Vlastivědný spolek Týnec nad'Sázavou
zastoupený: PhDĺ. Daniel Povolný, Ph.D.
adľesa: Nádvoří A. Hodějovského 48'257 41' Týnec nadSázavou
ĺČo: oasazzol
bankovní spojení: 0300
číslo účtu: 2648721'36

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

Čbnek l.
Předmět smlouvy

1..1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v rĺže sjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

1,.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonl, Q,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neopĺávněĺé použíti dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadrženi pĺostředků patÍĺcich
poskytovateľ je poĺušením ĺozpočtové. kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtovych pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněn.

Ukl, znak
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2.3.

Čhnek II.
Účel dotace

2.1, Dotace je poskytována ýhtadně za űče|em uvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 2 - jednotázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlouvy' kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ďo 31,12.2016.

2.2. Příjemce je povinen polžít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1'
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žá,dosa příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľaďt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s v.ýjimkou věcných cen v soutěžich poiádaných či spolupořádaných' příjemcem)
d) nespeciŕikovanéýđa1e (tj.vydaje, kteľé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příiemce

3'1. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2. oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavŤeni do úplného vyučtování đotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci' plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmĺ ptávnimi předpisy, tj. zejména zajlsĺt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľávy, dodĺžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně pńvnĺch' předpisů vydaných městem Týĺec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set koĺun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set koľun česĘch) je Ątá z
ľozpočtu města Týnec nadSázavou.

4.2.

4.3,

4.4.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasupitelstvu města Týnec nađ Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. z['ĺ2016 / t0 / 13.

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 smlouvy
oběma smluvními stľanami.
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4.5. V případě, že pfrjemce použije finanční pĺostředky v ľozpoÍu S touto smlouvou neb<l

nevyčelpá všechny poskytnuté Íinanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, 
^ 

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

ČtánekV.
Vyričtování

5.1, Po ukončeni rcaljzace akce předloži płĄemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.l.201r7, r,ryúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícich ná|ežítosti účetních
dokladů podle zvláštnich pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učt,l příjemce
p rokazujicich použití dotace.

5.3 Příjemce )e povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnictví, ve zněnlpozđějších přeđpisů.

ČHnek VI.
časové užití dotace

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

Čhnek VII.
Konttola

7.1 Poskytovatel ie v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteĺ"ých zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečnostj osvědčujících đodtžován:'
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle č1. VI' odst' 6.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz,l, 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, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a ú,četni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o ľozpočtorrych pĺavidlech l:zemních ĺozpočtu, ve zněni pozdě1ších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poľušení ľozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použitych nebo zadtžených pľostředků.

8.1.
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8.2.

8.3.

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

Za pľodlení s odr.oclcm za poľušení ľozpočtĺlvé kázně je příjemce por.inen zapIatst perrále
ve výši 1 pľomile z částk5, odvodu z,a každý den pľodlení, nejlryše však do ''1'še tolroto
odvodu.

Poĺušení povinností uvederrých v článku III. odst. 3.1. a 3.2. 1e p<>važováno za méně
závažné poľušení ľozpočtové kázně ve stnyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtor.rych pľavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve ł7ši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Záv&ećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o tozpočtorrych pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své piemeně
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecbázeji
ptáva a povinnosti z této smlouł7 na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva' 1akož i další dokumenty S plněním této
smlour,7 související' kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zákJad,ě zákona
č.106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí' že v pi!ĺpadě zjištěni závažných nedostatků pŤĺ reallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáni ,"ryűčtování poskytovaných Íinančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn r,ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z ptostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejn<>pisech, z nichž po jednom stejnopisu obđrži
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
Smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s je)iln obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavotr dne ,/ĺ'1 ,1ľ/í V Týnci nadSázavou dne

Mgĺ. Maĺtin l(adĺnožka Phl)ĺ. l)aniel P , Ph.D
StaÍoSta statutáĺní zásťupce

poskytovatel

MĚsTo TÝNEC NÁD sÁzAvou
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

E
ľ
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Danĺel Povolný/608 866 247

Subjekt Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
Název akce: Soutěž Ke kořenům města Týnc nad Sázavou

pol. nazev Kč

I finanční odměna za 1.-3' místo 3 200 Kč

2 výroba diplomů L.-5. místo 150 Kč

3 květiny 1".-5. místo 150 Kč

4

5

6

7

8

9

10

1,L

I2
13

t4
L5

L6

17

18

19

20

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 3 500,00 Kč




