
Smlouva č,.2016/ 4/L0

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavĺcná podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtových pĺavidlech'űzemnich ĺozpočťu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem I(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Mgt. Bedľch Vymětalík, ÍatáŤ

se sídlem: Rímskokatolická faĺnost Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna
číslo účtu: 321' 991319/0800
lČo: oto 64 5O2
DIČ: CZ 616 64 5O2

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nĺže sjednané lryši a pÍi)emce Se zavazlje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

1.2. Dotace ie ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb'' o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoni (z,őĺkon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finančni podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neoptávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateli je porušením tozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ľozpočtoł.ých pĺavidlech územních ľozpočtů, v platném zněnl.
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2.2.

2.1

2.3

3.1.

3.2.

J.J.

Čhnek II.
Úč.l dot'".

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu II. etapy obnovy západní části ohĺadni zdi
fary' kteľého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze k účelu speciÍikovanému v č1. II. odst. 2.1.

Poskytnuté Ínančni pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkll a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýđąą kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačntch mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,7stoupeních příjemce.

ozĺámítposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni do úplného łryučtován 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 ptávnimi předpisy, ý. zejména zajísĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospĺár.7, dodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvni
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoll.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun
česĘch).

CeIá dotace ve qýši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc koĺun česĘch) jeĄtá z rczpočtu
města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25.1.2016
usnesením č. RM2016 /2/32.

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

V případě, že příjemce použlje ťnančĺl pĺostředky V Íozpoftl S touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finančnl pľostředky n2 stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové Íinanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.
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5.1

5.2.

5.3.

8.1

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6,1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sľnlouvou jsou k použití
do 31.12.2016.

Čhnek VII.
Kontrola

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

spĺávě a o změně někteých zákonű, ve zněni pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zpt'áv, 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 zněĺi, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

7)

poskytovatele uvedený v zźlh\aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné oýrry poskytovatele k jejich vtácetĺ.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺű reahzace akce předloží pŤíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do !5.t.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních

dokladů podle zvláštních ptávních předpisů s označením účetního dokladu a pol'ožky,

kteń byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopí qfpisů z učtu příjemce

prokazljících p oužití dotace.

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

se zákonem č, 563/1'99L Sb., o účetnictví, ve zĺěni pozdějších předpisů'

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákoĺa
č.25O/2OOO Sb., o ĺozpočtoých pĺavidlech ízemnĺch ĺozpočtu, ve zněĺű pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

ZaprođIení s odvodem zaporušentrczpočtovékázĺěje příjemce povinen zapLaĺt penále

ve vyši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do {še tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3 Poĺušení povinností uvedených v článku III. oĺlst. 3'1. a 3.2. jc považováno za méně
závažné poľušení tozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst' 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pľavidlech územních ľozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve qýši
1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
LaveÍecna ustanovent

9.1 Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy' zejména zákonem o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem'

9.2 Příjemce je povinen bez zbytečného ođkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fű'zi, tozdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecbázejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právníbo nástupce.

9.3. Příjemce bete na vědomí, že tato Smlouva' 1akož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelrűm, popř. zveřejnit, na zál<]adě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přísťupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

9.4. Příjemce beĺe na vědomí, že v pilpadě zjištění závažĺých nedostatků při rcallzaci akce,
včetně nedodtžení teĺmínu odevzdání r,yúčtování poskytovaných finančních pĺostředků'
je poskytovatel opĺávněn '"7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,ryhotovena vc dvou stejnopisech' z nichž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních stĺan'

9.6. Smluvní Stíany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před 1ejím podpisem přečetly, tozumí ji a s je1írn obsahem souhlasí, a že ji
lzavlĺají svobodně avážně. Na důkaz wýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne /:-?! V Týnci nadSázavou dne '/ '3 2r'/6

l* J,
Mgľ. Maĺtin I{adrnožka

stafosta

posĘtovatel

Mgt. Vymětalík
faráÍ

příiemce

MEsTo l'\''1ł:%ľzAvou
257 4t-ŤÝ''"'r''ud Sázavou
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