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Smlouva č.20116/2/17

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
lzavÍ'ená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtor.rych pĺavidlech územních ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů
I\iFJ

mezi ruže uvedenými smluvními süanami:
i.-'i!"-łÄĹ)
;!z:ĺ,rtł)l.l

cl

iS

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýĺecĺađSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a's', okĺesní pobočka
číslo účtu: 27 -320082359/0800

v Příbtami, Týnec nadSázavou

'3 l 1. 04' 20ĺô
ŕ:l

Čĺslo 1: łqĘąĺ ł.iłb
Listy/Přľlohy: I

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

a

2. sDH Týnec nadSánavou _ okľsek
zastoupený J arcmkem I(uchtou
se sídlem Týnec nadSázavoa
platba: hotově

jako příjemce na stľaně dľuhé (dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v níže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci poažít pouue
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy'

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.2

1,.3. Neopĺávněĺé použitś. dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženi ptostředků patřících
poskytovateli je poľušením ľozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o tozpočtových pĺavidlechűzemnlch ľozpočtu, v platném zněni,

Čhnek II.
Účel dotace

Uk|. złak
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2.2

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně za uče\em uvedeným v Pĺogtamu dotací na ľok 2016,
Pĺogĺam 2 _ jednorázové akce pto děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podtobném položkovém ľozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ďo 3t,l2.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci povze k účelu speciÍikovanému v čI. II. odst. 2.1.

Poskytnuté Íinanční pĺostředky nesmí být poúiq k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žáđosĺ příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžicbpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifik ov ané ý daje (tj' ý daje, kter.é ne|ze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

3.2 oznámjtposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších úda1ů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzav[eĺll, do úplného výčtován đotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit vešketé povinnosti stanovené obecně
zävaznými právnlmi předpisy, tj. zejména zajistlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státní sprálry a samosptávy, dodt'žovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávni
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nađSázavo,l.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve v'ýši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce kotun
česĘch).

4.2. Celá đotace ve vyši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce koľun česĘch) jeĄtá z rozpočíl města
Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne

8.2.2016 usnesením ć. zls'ĺ.2016 / t0 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemci, kteqý je uvedený v záh|aví této smlourry,

a to do 30 dnů od podpisu této smlouł7 oběma smluvními stĺanami.

V případě, že płíjemce použije finančn pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčetpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převođem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, 
^ 

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

4.3.

4.4.

4.5.
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Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončení reallzace akce předloží p[ijemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.!.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vy.učtování bude ptoveđeno foĺmou kopií písemností majících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštntch pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace u|ltazena, včetně kopí wýpisů z učtu příjemce
ptokazujícich p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a odđělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991' Sb., o účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíti
do31.12.2016.

Čhnek VII.
Konttola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konÚole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících d'odňováru
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních 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) zákoĺa
č'563/1,991, Sb., o účetnictví' vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
dokiady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ľozpočtov'ých ptavidlech uzemrĺch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopľávněně použiých nebo zadľžených pĺostředků.

Za ptod\ení s odvodem za porušení ĺozpočtovékázně je příjemce povinen zapla;tnt penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do v,ýše tohoto
odvodu.

8.2.
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9.1,

9.2.

9.3

9.4.

9.5

9.6

Poľušení povinností uvedených v článku III. oĺlst. 3'1'. a 3.2. jc považováno za méně
závažné poľušení ru>zpočtovó kázně ve smyslu $ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtor1yclr ptavidlech územních ľozpočtů, r.e znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží př'íjemci odvod za poĺušeĺrí ĺozpočtové kázĺě ve rryši

70 o/o z. poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,|ľěrcčná ustanovení

Yzá1emná ptáva a povinnosti účastnílrů v této smlouvě r.ýslovně neuptavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ľozpočto1ých ptavidlech územních
tozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fű,zi, rczdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případě přeměny příjemce püecházeji
práv a a povinno s ĺ z této smlouvy na ptáv ĺiho nástup ce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlour,ry související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\ům, popř. zveřejnit, na zá|<]adě zákona
č. 1,06 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve znění pozđějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v pťĺpadě zjištění závažných nedostatků pil' rea|lzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdäni v7účtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovateI optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je łyhotovena ve dvou stejnopisech, z ĺichž po jednom stejnopisu obdúi
každá ze smluvních StÍan.

Smluvní stĺany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu 1ednáni, že sí
Smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavltaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Túnci nadSázavou dne //4 łĺr V Týnci nadSázavou dneł/1 2a-/1

Mgľ. Maľtin l(ađĺnožka
staÍoSta

posĘtovatel

Jaromlĺ l(uchta

sDilJŽB[,rÍ EASIČÜ
&cg' uonłr'ľAsIlätrA

příjemcgrz flĘsľBc

nĺľsľo ľľľ9 NAD sÁZAvoU
2 5 7 4 1Ťoľ3ľ'ĺ"1'í;;;;;

-1-
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nĺl / telefon

Název akce:

očet tabulka C

pol. název Kč

7 ->/ L!ł' ľłĺ/ą1ĺ ś-a2Ż, '
2

3

4
5

6

7

8

9

10

7I
72

13

t4
15

L6

77

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

Celkem .1,ĺal, -
sDnľrŽEtIÍ

čn'cn uonĺwAsl,Ez$KA
okrsok

257 41ĺÝtĺBc




