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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoT
Člslo 1, .r:/í//7---/{

řfiohy

Ü
uzavÍ'eĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech územních tozpočtů,

ve zněri pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanarni:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maĺđnem l(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41TýnecnadSázzvou
bankovní spo)ení: Ceská spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Sboľ iednoty bĺatľské v Týnci nadSánavou
zastoupený: Mgĺ. Stanislavem Skvoľem, spĺávcem sboĺu
adĺesa: Benešovská 527' 257 47 Týnec ĺad Sázavou
ĺČo: ĺsessssl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 032201'2389/0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazýe poskytnout pří)emci veřejnou ťĺnančĺĺ podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané lryši a pĹijemce Se zavazu1e tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1,.2. Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finaĺčnípodpoľou avztabují se na nivšechna ustanovení tohoto zákona.

L.3. Neopľávněné použití dotace na jíný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je porrršenim rczpočtovékázně ve smyslu $22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoých pĺavidlech územních tozpočtů, v platném zněnt.
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Čhnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně za űčelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2016,
Pĺogľam 2 - jednotá,zové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém rozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12,2016,

2.2. Příjemce je povinen polžít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ťnančni pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
povze v souladu s písemnou žádosĺ příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátky
c) dary (s ý1imkou věcných cen v soutěžichpoÍädaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačnlch' mateĺáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámit poskytovateli změnu adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍeni do úplného vyučtování dotace, 

^ 
to nejpozdě1i do 10-ti

dnů ode đne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj, ze1ména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospĺávy, dodtžovat veškeré ĺelevantní obecně závazné právni
předpisy včetně pńvnich předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeqpání dotace

4,1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce kotun česĘch) je Ątá z tozpočtll
města Týnec nad Sázavou.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsťvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć'. zM20t6 / t0 / t3.

Dotace buđe poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
naučet příjemce uvedený v záb\avi této smlouvy' a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

4.4.
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5.2

4.5. V případě, že příjemce použĺje finanční pĺostřeĺlky v Íozpol'tl S touto smlouvou nebo
nełryčerpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotov<-lstním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhIaví této smlouvy, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné oýr"y poskytovatele k jejich vráceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcalrlzace akce předloži pÍíjemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.l.2017, ł7účtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude provedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštĺich pńvních předpisů s označením účetního dokladu a poLožky,
ktetá byla z poskytnuté đotace vhtazena, včetně kopií .rypirů z,lčtu příjemce
ptokazujicich p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řáđnou a oddělenou eviđenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1,991, Sb., o účetnictví, ve znění pozděiších předpisů.

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1.. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použitl
do3L.12.2016.

Clánek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finanční konttole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zäkonli, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících d,odůovánt
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnicwí, vplatném zněĺí, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na věđomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtů, ve zĺěni pozdějších
pŤedpisů, a poskytovatel)e oprávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ľozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2.

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

Zaprod|ení s odr.odem za poĺušení ľozpočtové ká'zně je př'íjemce povinen zapLatlt pcnále
ve r,1ŕši 1 pľomile z čő'stky odvodu za každý den pľodlení, nejrýše však clo lryše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3,2. 1e považ<>váno za méné
závažné poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. ó zákona č.250/2000 Sb.,
o ľozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších pi'edpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtovékázně ve r,.ýši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závětećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neuptavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy, z,ejména zákonem o ľozpočtor,rych pľavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přemeně
(fuzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecbá'zeji
práva a povinnosđ z této smlouvy na právniho nástupce.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlour,ry související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi'
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnit, na záLdadě zá|<ona

č. 1'06 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v p!ípadě zjištění závažĺých nedostatků pŤi reallzaci akce'
včetně nedodtžení tetmínu odevzđáni vyučtováni poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu obdňí
každá ze smluvních stĺan'

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednání, že si
smlouvu před je1ím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
lzavltaji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

9.5.

9.6.

V Trínci nad Sázavou dne ľ 1 sa ĺr V Týnci nadSázavoudne 'ľ 'ĺ ? 0-/Ĺ

Mgĺ. Maĺtin I(adľnožka
St2ÍoSta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

Mgĺ. Stanislav Skvoľ
spĺávce sboĺu
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Rozpočet tabulka C
Vvp|rl Mgr. Stanislav škvor1777 762052

Sbor bratrské v Týnci nad Sázavou

Název akce:

Př tábor
Kčpol zev

2000t odměna vedoucího

2

3

4

5

6

7

8

9

1"0

TL

L2

13

t4
L5

t6
t7
18

19

Ża

Żt
2Ż

23

24

25

26

27

28

29

30
31

3Ż

33

34

35

36

37

38

39

40
2000Celkem




