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Ukl. zĺĺkj 3L1ź a/{

uzavtená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtor'ych pľavidlech
ve zněni pozdějších předpisů

rÍ1ohy: 3

mezi ruže uvedenými smluvními stĺanami:

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

jalĺo posĘtovatel na sttaně jedné (đále jen,,poskytovatel")

a

2. Junák- svaz skautů a skautek ČR
zastoupený: Romanem Ši''d"\ář"-
IC 61664685
se síďem: Topolová 1'829, I(ameruce 251 68
bankovní spojení: FIo Banka
číslo účtu: 2600217747 /201'0

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

ČHnek I.
Předmět smlouvy

1.1, Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout pi'íjemci veřejnou finanční pođporu
(dotaci) v nlže sjednané Úši a p[íjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjeđnanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě
a o změĺě někteqých zákonů (zákon o fĺnanční konttole) v platném zněni, veřejnou
Íinanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3. Neopľávněné použití dotace na jný ĺež sjeđnaný účel nebo zĺdrženl pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením tozpočtové käzně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtov'ých pĺavidlechűzemnich ĺozpočtů, v platném znění.

1.2.

dopor
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2.2

2.7

2,3.

3,1,

3,2.

J.J,

Čbnet II.
Účel dotace

Dotace je poskytována lýhĺadně za űčelem uvedeným v Pľogľamu dotací na rck 2016,

Pľogĺam 2 - 1ednotázové akce pľo đěti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
poĺli.obném položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. 1' této smlourry, kteľého mä být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t,l2,2016.

Příjemce je povinen použít đotaci pouŻe kúčelu speciÍilĺovanému včl. II. ođst. 2.1.

Poskytnuté Íinanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity

pouŻe v souladu s písemnou žáđosĺ příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľađit zejména:

a) 
-pokuty 

a sankce
b) splátky finančních závazk'ű a leasingové spláĘ
Đ d"ry (s ý;imkou věcných cen v soutěžichpo[ádaných či spolupořádaných příjemcem)

d) nespecifik ov ané ý daje (tj. vy daje, kteľé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech pĺopagačních mateiáIech ke své činnosti, jakož í při všech veřejných

vystoupeních příjemce.

oznámítposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

knim v době od jejího uzav{eni do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode đne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznýmí právními předpisy, ý. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺárry, dodĺžovat veškeĺé televantní obecně závazné ptávnl
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci đotaci ve r"ýši 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set koľun
česĘch).

Celá đotace ve wýši 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set koľun česĘch) je Ątá z

ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

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

8.2.2016 usnesením ć. ZM20t6 / t0 / tj,

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu tétó smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4,1.

^)

4.3.

4,4,
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4.5 V případě, že příjemce použije ťĺĺančnl pľosti'edĘ v fozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté Íinanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
posĘtovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

posĘtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení,

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení t'eaĽtzace akce předloží pöijemce posĘtovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.L.2017, výčtování včetně stľučného hođnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

5.2 Výčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dolĺlađů podle zvIáštnch pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií {pisů z űčtw příjemce
ptokazujících p oužití dotace,

5.3 Příjemce je povinen vést i'ádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k pouźiĺ
do31.12,2016.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších slrutečností osvědčujících đodržovánl'
ustanovení této smlouvy.

7) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly podle čl. VI. odst. ó'1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
đokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz'ű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen đle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č,563/1,991, Sb., o účetnictví, v platném zĺěĺú, uchovávat účetní záznamy a a učetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé poĺrršení povinností podle
této smlouvy je považoväno za poľušení ĺozpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zäkona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových pĺavidlech űzemnich ľozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovateIje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých ĺebo zadtžených pĺostředků.

8.1

Sttánka3 z 4



8.2.

8.3

9,1,

9.2.

9.3.

9.4,

9,s,

9.6.

Za pľod|enĺ s odvodem za poĺušení ĺozpočtové káłzněje pi'íjemce povinen zaplaitpenále
ve qýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejĘše však do 'vyše 

tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováĺo za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákZna č, 250/2OO0 Sb.,
o ĺozpočtovŕch pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve znění pozĺlějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se u\oží pi'íjeńci odvod za poĺušení 

'o"pottolrŻ 
kázně've ýši70 oÁ z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závétećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v1ŕslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními př:_dpi'y, ze)ména zákonem o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákonlkem.

Pĺ'íjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺ'movat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozděIení apod.) či vstupu do iikviđace' V případe pĺ"meny příjemce piecbázeji
ptátr a a povinnosti z této smlouvy na pńvnlho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenťy s plněníľn této
-smlluvľ související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, 1ro,, ĺrrĺor-acemi,
|teĺe j9 poskytovatel govinen poskytnout židarcklm, popř. zrrôře jtit, na záHadě zákona
č' 106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infotmacím,łe'zněrĺpo'ae1ĺĺ.t předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v píĺpadě zjištění zävažných nedostatků płi rcallzacĺ akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odev zdáĺĺ vyučtov án poskyto.run 

ý ch finančnch pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v násleĺlujících ävou"letech jeho žádosti o'poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele'

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech.

Smluvní süany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že sismlouvu před jejím P.1dqise1 přečetly, ,ori^i ji-a s jejírn obsahem souhlasí, a že ji
uzavĺtají svobodně avážně. Na důkaz lýše uvedenen" pĘo;"jí své vlastno',rtJioapi.y.

V Týnci nad,Sázavo, 6n, /ü - (' Złl r

Mgĺ. Maĺtin l(adľnožka
stafosta

VTýnci nad,Sázavou dne -&ĺ_tołt

Roman
statutátní zástllpce

příiemceposĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvoL
K Náklí 404257 4I Týnec nad Sázavou

-1-
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ŕŽí\_ Junák _čcskýsł(Eut'

ffi -lÍ.1iĺ: 
Karnonic'' r' t'

*a" 29168 Kamonlc€- lc|6l6t4tt6,rĺô,2ĺí,03 (t)



Rozpočet tabulka C
Vypl n i l / telefo n : Vojtěch oktá bec/60 6622453
Subjekt :Skautský oddíl TYSAN v Týnci nad Sázavou
Název akce: Turistický závod

8.

pol nazev Kč

I Dĺplomy,medaile, ceny 2200
2 Materiál 300

3

4
5

6

7

I
9

10

LT

L2

13

t4
15

16

L7

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 2500
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