
ľ\'1EST$K\' u FąA[)
Týnec nad S'iĺäzav*u

Smlouva č,.2016/2/6

SMLoUVA o POSI(YTNUTÍ DoT

O
.J,(n
c)n 1 5. 03, 2016

ZK(Ailí
Listy/PřÍ1ohy

uzavłená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých ptavidlechűzemních ĺozpočtů,
ve znění pozđějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec naďSázavol
zastoupené StaÍostou města Mgľ' Maĺtinem I{adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41,TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. Studio 3 z.s. - divadlo, hudba, poezie
zastoupené Mgĺ.Tetezou I(adlecovou, místopředsedkyní spolku
se síđlem Růžová 31',257 41' Týnec nađSázavou
ĺČo: zzelsolg
platba v hotovosti

jako příjemce na stľaně đĺuhé (dále jen ,,příiemce")

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančnt podporu
(dotaci) v níže sjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému 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 spĺávě
a o zĺnněně někteqých zákoni (zákon o finanční kontľole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahu1í se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.2.

1.3 Neopľávněné poažitj' dotace ĺa )iný než sjednaný účel nebo zadtženl' ptostředků pat7(cích'
poskytovateli je poĺušeĺfun tozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtor,.ých pĺavidlech űzemních ľozpočtu, v platném zněĺĺ.

Clánek II.
Účel đotace

0ĺs' dopcr

Đ

Ukl. znak
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2.2.

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2076,
Pĺogĺam 2 - 1ednotázové akce pto děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém tozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺého má být
dosaženo ođ okamžiku poskytnutí dotace đo 31'.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouue kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1'.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
povzev souladu s písemnou žádosti příjemce'

2.3 Z poskytnuté dotace nelze htađit zejméia:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátky
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžichpořádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespeciÍikované ryđaje (tj' rydap, kteĺé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příjemce

3.1 Příjemce se zavazu)e uváđět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních materiáIech' ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
r.rystoupeních příj emce.

3.2 oznámjt poskytovateli změnu adtesy síđla a dalších úđajů uveđených ve smlouvě, dojde_li
k nim v době od jejího uzav[eni do úplného výčtováni dotace' a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pľávními předpisy, tj' zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státni správy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právnl
předpisy včetně ptávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve lryši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc kotun
česĘch).

CeIá, dotace ve r,ryši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koĺun česĘch) jeĄtá z rozpočtu města
Týnec nadSázavou.

4.3. Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstr,'u města Týnec nađ' Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zM'2016 / 10 / t3.

4.4. Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlour,ry, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pÍíjemce použije finančnt pĺostředky V ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
neł7čeľpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.2.

4.5.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1,

7.1..

7.2

8.1

poskytovatele uvedený vzáhIaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceĺí.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺli rcahzace akce předloží piíjemce poskytovatelL bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 15.1.20t7, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících náIežitosti účetních

dokladů podle zvLáštrĺch právĺĺch předpisů s označenim účetního dokladu a položky,
kteĺá by1u z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií wýpisů z učťu přílemce

prokazujících p oužití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpání dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1'991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

ČhnekVl.
Časové užití dotace

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

Čhnek VII.
Kontĺoĺa

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejĺé
spĺávě a o změně některych zákon'ű, ve znělí pozdějších předpisů, opĺávněn pľováđět

u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đođržovánĺ

ustanovení této smlouvy'

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. ó.1' a poskytnout mu ktomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkzzű, 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, v platném zĺětli, uchovávat účetní záznamy a a učętni
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

Příiemce podpisem této smlouł7 beľe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlou,7 je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákona

č.25O/2OOO Sb., o tozpočtoých pľavidlech územních ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhtadu ođvodu za poĺušení tozpočtové
kázněve qýši neopľávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Za prodleni s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺtpenáIe
ve výši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejrryše však do rryše tohoto

odvodu.

8.2.
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8.3

9.1.

q)

9.3

Porušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.1" a 3'2' je považová-ĺo,zz méĺě

závažĺé poĺušení ĺozpočtové käzně ve smyslu S 101o.dst' (l zákona č' 250/2000 Sb''

o tozpočtowých pĺaviälech územních ,o"poito, i..zĺění pozdějších předpisů' V případě

poĺušení těchto povinností se uloží příieńci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve wýši

1'0 o/o z poskytnuté dotace'

Čtánek IX.
Zálvércćná ustanovení

9.4.

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rryslovně neupĺavená se řídí

příslušnými prá.rĺrł |ĺ.apĺ.y, zejména zákonem o tozpočtov'ých pĺavidlech územních

ľozpočtu a občanským zákoníkem'

Přílemce ie povinen bez zbytečného odkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně

(füzi, rozdě1ení apodj či ,rśtopo do likviđace. V případě přeměny příjemce pÍecháze'í

prőrrua povinnosti z této smlouvy na pĺávního nástupce'

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této

smlouvy související' kteń má či bude mít portytovatel kdispozici, isou infoĺmacemi'

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žiđut"Iű^, popř. zveřeinit, na zá|dadě zákonz

č.106/1999 su.' o ,.rJboanem pĺĺ't"pu k infoľmacím, ve zněĺĺpozđějších předpisů'

Příjemce beĺe na vědomí, že v płípađě ziištění závažných nedostatků pli rez|lzaci akce'

včetně nedođľžení teľmínu od.rriźrni rryŁčtorźrn poskytovaných fĺnančních pĺostředků,

je poskytov^t.r "pri,rnJn 
o1,loučit v násíedujících ävou letec}r jeho žádosti o poskytnutí

dolace z pĺostředků poskytovatele'

Tato sm|ouva ie łryhotovena ve đvou stejnopisech, z ĺĺdnž po jednom stejnopisu obdrží
9.5.

každá ze smluvních stĺan'

9.6.

V Týnci nađSázavou dne /J'3 /a/(

Mgĺ. Mattin |{ađtĺoźka
statosta

posĘtovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAv0lJ
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

V Týnci ĺađSázavou dne

Smluvní StÍany shodně pĺohlašu|í, že jsou způsob.ilé k ::ľ'" pľávnímu jeđĺáĺĺ' źe si

sm'ouvu před iejím |"äpir"- pľ.ĺ.íy., ,oru^i 1í a s ieiím obsahem souhlasí, a źe jĺ

uzavtajísvobodně ^ł,ałrłĺ'N" 
jůku' qíše uvedeného připojují své viastnoĺrrční podpisy'

/[ 3' luĺĺ

Mgt I(adiecová
místopředsedkyně

příiemce

ffiľ
sTUDIo 3 _ diwdlo' hudbrn pocđc _ zl

lL, z'l'ĺizs ol.q
Ii_mri!: sti:,ii,,.J'z_ĺ(.jsczllm.o
lvwrrst uĺlio3-zs'wcbnodc.czSttáĺka 4 z 4


