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Smlouva č,.20t6/2/9

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTAcE
uzavłeĺá' podle $ 1'0a zákona č. 250 /2000 Sb., o tozpočtoých ptavidlech územnich tozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů
M lĆŕ DÚ

mezi ĺíže uvedenými smluvními riacl Sázavou

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

v Příbľami, Týnec ĺadSázavol

2. McMoýlek T'^n( ą.,Í"'?rvrh
zas toup ený : Mgľlt\darcelou IQej číkovou (s tatutáĺní zástup ce)

adĺesa: okĺužní 520,257 41' TýnecĺadSázavorl
IČo: zogsgoqt
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 528498329 / 0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příjemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1,. Poskytovatel se touto smlouvou zavanlje poskytnout příjemci veřejnou Ítnančnl podporu
(dotaci) v ruže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci polžit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konuole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákorr:ů Q,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpotou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,

a

1,.2.

1.3.

jako poskytovatelna stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

Neopĺávněné použití dotace ĺa jný než sjeđĺaný účel nebo zadtžeĺí pĺostředků patÍlcích
poskytovateľ je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtor{ch pĺavidlech územních tozpočtu, v platném zněnl.
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tíslo 1.:

Listy/pľĺt

o
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Sttánka'l' z 4 okruŽnl 52o,257
tc 70 85 86 9l



2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

J.J

Čhnek II.
Účel đotace

Dotace je poskytována ýlnndně za učeLem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2076,
Pĺogĺam 2 - jednotá'zové akce pĺo děti a veřejnost' konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ľozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3l,12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze k účelu specifĺkovanému v čl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté fnančnl pĺostředky nesmí být použiry k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺ příjemce'

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátĘ
c) dary (s r{jimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nesp ecifik ov ané vý daje (tj. vy đaj e, kteĺé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačruch mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu adtesy sídla a dalších úda1ů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavĺcni do úplného wučtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, t). zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺálry a samosptávy, dodľžovat veškeľé televantní obecně závazné právnĺ
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc kotun česĘch) jekrytá z rczpočtu města
Týnec ĺadSázavou,

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstv'u města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č,. zM.2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhIavi této smlouvy, a to do 30 dnů ođ podpisu této smiouvy

-M K-
!ynec
.'kružnĺ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

oběma smluvními stÍanami.
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4.5.

5.1

ą")

V případě, že płijemce použije Íinanční pĺostředky V fozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnute finančni pĺostřeclky na Stanovený űčeI, je povinen vľátit

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovĺ-lstním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlour,ry ' a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácení'

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcahzace akce předloži přijemce posĘtovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.t.20t7, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zv|áštních pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií 1ýpisů z učt:u příjemce
p rokazujících p oužití dotace'

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryání dotace v souladu

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

ČHnek VI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31. 12.2016.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spľávě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce konfuolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlour.7.

7) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle čl. 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 kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnicwí, vplatném znělí, uchovávat účetní záznamy a a účetnl
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení rczpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech ílzemních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhradu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺěve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených ptostředků /1 L--

uutu{xe(ffi^
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8.2.

8.3

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6

Za prod|ení s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve vyši 1 pľomile z částky odvodu za každý dcn pľodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.1. a 3.2' 1e považováno za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'rych pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve zněĺí pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ľozpočtovékázĺě ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě lryslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnímĺ předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtor,.ých pĺavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odk]adu infotmovat poskytovatele o své pŕeměně
(fűzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŁecbázeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, 1akož i další dokumenty s plněním této
smlouł7 související, kteľé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi'
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|,Lm, popř. zveřejnit, na zá|<Iadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí' že v pLípadě zjištění závažných nedostatků pÍi rca|szaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu odevzdání vyűčtování poskytovaných Íinančních pĺostředků,
je poskytovate| optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z níchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jeđnáni, že si
sĺĺrlouvu před jeiím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážĺě. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nad Sázavou dne /ł í tlĺł V Týnci nadSázavou dne 42 í 20/6

/ )t,
Mgĺ. Maľtin I{adtnožL<a Mgĺ. Maĺcela I{ĺej

St2ÍoSta StatutáÍní

poskytovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvotJ
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1- Sttánka 4 z 4

příiemce

Mateřské centruÍ'r
-MoTÝLEK _

ľÝnec nad Sázavop
ohrulnl 52o,z57 Ą1
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Roz tabulka C

ľnec

Vyplnil / telefon Kateřina Pikousová, mobil 602633 4Lo
Subiekt Mateřské centrum Motýlek
Název akce: Svatomartinský prüvod

pol nazev Kč

t Pronájem zahrady SC Týnec n.S. 4000

2 Zapůjčení koně 500

3 odměna vystupujícím 1000

4 Rohlíčky 500

5

6

7

8

9

10

TT

L2
L3
L4
L5

16

L7
18

19

20
2L
22

23
24
25

26
27

28
29

30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
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