
Smlouva č,.20t6/ 4/12

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č. 250 /2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech uzemnich ľozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

M KY 'J řŤ
meziníže uvedenými smluvními s nad $á;:ąvĺru

oJ,a
OÔ
Čĺsto i

2 3. 0r, 20161. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41Týnec nadSázavoll
bankovđ spojení: Ceská spořitelna, a.s., okÍesní pobočka v
číslo účtu: 27 -320082359/0800

1,.1.

1,.2

L llohy:

yÍlec Sázavou

jako poskytovatel na staně jedné (dále 1en,,poskytovatel')

a

2. Magdaléna, o.p.s.
Pĺevence aléčba závislostí v l(-Centĺum Benešov
zastoupený: MUDľ. Petĺem Nevšímalem (řeďtel společnosti)
adľesa: Včelník 1'070,25210 Mníšek pod Btdy
ĺČo: zselĺąol
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3880ó1319/0800
(dále jen příjemce)

jako příjemce na stľaně dĺuhé (dále 1en,,příiemce')

Čhnek l.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané lryši a pÍíjemce se zavazuje tuto dotaci použit poure
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.3.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o ŕrnanční kontľole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zäkonl3' (zákon o fĺĺaĺční kontĺole) v platném zněĺí, veřejnou
Íĺnančn:' podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použitl dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením tozpočtové káłzĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorých pľavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.

Ukl. zĺak
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3

4.4,

4.2

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koľun česĘch) je Ątá z tozpočtu
města Týnec ĺad Sázavou.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 4.4.2016

usnesením č. RM2016 /06/t0.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na ríčet příjemce uvedený v záh|avítéto smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlour,7

oběma smluvními stĺanami'

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována vyhĺadně k účelu Pĺovoz Centĺa adiktologických služeb

Magdaléna' o.p.S. - I{-centĺum Benešov, kteľého má být dosaženo od okamžiku
poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.
Poskytnuté ťĺĺančnt pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosu příjemce'

Z poskytnuté đotace ne|zehrađlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) spláĘ finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoĹádaných či spolupořádaných příjemcem)

d) nespecifikované ýdaje (tj. vyđaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele đotace

na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knimvđobě od jejího uzavÍení do úplného výčtování dotace, ato ĺejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé poúije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými pĺávními předpisy, tj. zejména zajisĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľár,ry, dođĺžovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně pńvních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavov

Čhnek IV.
Výše čeľpání đotace

V případě, že pÍĄemce použije finančnl pľostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
ner,ryčeĺpá všechny poskytnuté ťnaĺčnl prostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit

4.5
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5.1

5.2.

5.3.

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smloury, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doĺučení

písemné oýrry poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Yyúčtování

Po ukončeni realĺzace akce předloži pťĺjemce poskytovate|l bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3t.l.2016, vyűčtovárĺ včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné obclobí'

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežĺtosti účetních
dokladů podle zvláštních pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a po\ožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií r,7pisů z učĺ:' příjemce
prokazujicích použití đotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a ođdělenou evidenci čerpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb', o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
đo 15.l.20l7.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1. Poskytovatei je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančni kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodtžovánl
ustanovení této smlour,7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou 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 ýkazů, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č' 563/1991, Sb., o účetnicwí, v platném znětí, uchovávat účetní zäznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé portlšení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pľavidlech územních ľozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených ptostředků.
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8.2

8.3

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5

Za prodlení s odvodcm za poľtršení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|atlt penále
ve vyši 1 pľomile z částky ođvodu za každý den pĺodlení, nejlryše však do výše tohoto
odvođu.

Poĺušení povinností uvedených včlánlĺu III. odst. 3.1'. a 3.2. je p<>važováno za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve sm;ĺ5|g $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pĺavidle ch Ĺlzemních ľozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poĺušení ĺozpočtové kázně ve 1ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závétećná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě v.ýslovně neupľavená se řídí
příslušnými ptávnimi předpisy, zejména záI<onem o ĺozpočtor{ch pĺaviđlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně

(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecbázeji
ptáva a povinnosti z této smlour.ry na právniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této

smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit' na zál<ladě zákona
č. 10(l/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím' r'e znění pozclějších předpisů'

Příjemce beĺe na věđomí, že v případě zjištění zävažĺých' nedostatků pii teallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺrnínu odevzdáni'"ryúčtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovate| optávĺěn vyloučit v násleđujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech' z níchž po jednom stejnopisu obdľźi
kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednánĺ, že si
smlouvu před jejím podpisem přečeďy, tozumi 1í a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
azavtaji svobodně avážně' Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

VTýnci nadSäzavou dne 13.4.2016 V Týnci nadSázavotr dne ű!-eĺĺ

Mgľ. Mattin l(adĺnožka
StaÍoSta

posĘtovatel příjemce
Ąĺ ĺl

9.6

MUDr. Petĺem N
řeďtel

ýAr_

MĚsTo TýNEc NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou
v,v,,''v' ltl,l.'ĺlolcnĺĺ u1,s.cĺ
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