
Smlouva č. 2016/2/ 5

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoT
uzavü'ená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech územních rozpočtů,

ve zněti pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adľnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále 1en,,poskytovatel")

a

2. Divadlo Netopýr o.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předseda spolku
IC: 266661,03
se sídlem: okružÍlĹ 429, 257 41' Týnec nad'Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

číslo účtu: 328403399 /0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

7.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavanlje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v nĺže sjednané lryši a piijemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splrrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zäkonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahu)í se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoprávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pľostředků patłícich
poskytovateli je poĺušenim tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pľaviďechuzemních ĺozpočtu, v platném zněru,

1.2

1.3.
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2.2.

Čbnek II.
Úč"l dotace

2.r Dotace je poskytována rĘhradně za učelem uvedeným v Ptogľamu dotací na rck 2076,
Pĺogľam 2 - jednorázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
pođĺobném položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy' kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31,12,20!6.

Příjemce je povinen použít 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 žádosti příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace ne|ze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátky
c) dary (s {jimkou věcných cen v soutěžich poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍik ov ané ý daje (tj. ý daje, kteté nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1" Příjemce se zavazlje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních matetíá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2. oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojdeJi
k nim v době od je1ího uzavłeni do úplného lyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, ť1. zejména ,äiirit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospĺávy, đodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvni
předpisy včetně pńvĺlch předpisů ĺydaných městem Týnec nađSázavov

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun
česĘch).

Ce|á dotace ve vyši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun česĘch) je Ątá z tozpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

4.3. Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastlpítelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zi$'ĺ.2016 / 10 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

.)..)

4.2

4.4.
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4.5. V případě, že püijemce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
neł7čerpá všechny poskytnuté fĺnanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateľ takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončení rca|izace akce předloží pÍijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.l.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

5.2. Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících nćiežítosti účetních
dokladů podle zvláštnlch ptávnlch předpisů s označením účetního đokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z űčtu příjemce
ptokazujicích p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpánl dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnicwí, ve zĺění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití đotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do31.12.2016.

ČhnekVII.
Kontľola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžován:'
ustanovení této smlour.7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
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 ktetou 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 űčetnl'
doklady.

Čbnek VIII
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové káĺzně dle ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ľozpočtorrych pĺaviđlech uzemních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porušeni ĺozpočtové
kázně ve v'ýši neoprávněně použiých ĺebo zađtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

Za prod|enl s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|aĺt penále
ve r.7ši 1 pĺomile z částky odvodu za kaž.dý den pľodlení, nejrýše však do 'iýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'7. a 3'2. je považováno za méĺě
závažné poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.
Závéĺećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtov'ých pľavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(Íűzi, rozđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce płecházeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právniho nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy s plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|im, popř' zveřejnit, na zá|dadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve znění pozđějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v připadě zjištění závažných nedostatků pil rca|lzaci akce,
včetně nedodtžení tetmínu odevzdárĺ łryučtováni poskytovaných fĺnančnlch ptostředků,
je poskytovate| oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z ptostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ntchž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních StÍan'

Smiuvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlĺají svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne ś!4 lłĺr V Týnci nadSázavou dne (.1 r44b

9.6.

Mgĺ. Mattin I{adrnožka
StaÍosta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

257 41' Týnec nad Sázavou
-1-

Jaĺoslavou Rakovou
předseda spolku

Dĺvadlo Netopýľ z.s'
akrużni429,257 41

Týnec nad Srímvou
rlo: 266 66 tog
Tol: 733 528 503
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Rozpočet tabulka C
./ 3,L,a' /Vyplnil / telefon /33 ;lł rd3

Sub 1^

Název akce: (/ /( D r'-/ /v / l

pol nazev Kč

1, /ý fl'lJ 0u ĺlJ ą /cJ'Po, -2 Třćąĺlzl r ĺłr' 2 p Í3 F2 PžctČ ĺ l' ĺ9ź: ra' 2oaa. -3 '-''
4

5

6

7

8

9

10

1,t

12

13

1.4

15

76

17
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19

20

23"
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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