
Smlouva č.2016/ 4/13

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

ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené stafostou města Mgľ' Maĺtinem l(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Nákií 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojeđ: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. RYTMUS Benešov, o.P.s.
Sociální služby a zdtavotnictví
zastoupený: Mgĺ. Pavlem Goby (ředitel, statután:' zástupce)
adĺesa: F' V. Maľeš e 2056,256 01 Benešov
IČo: zzgoasog
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2248407 39910800

jako příjemce na stĺaně dÍuhé (dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

7.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou fĺnančru podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané 'yši a příjemce se zavazaje tuto dotaci použit pouue
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1,.2. Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteĺ"ých zźĺkonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahu)í se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použíĺ dotace na jný než sjednaný účeI nebo zadtženi pĺostředků patÍících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněĺĺ.
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Clánek II.
Účel dota".

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu Sociálĺrí ĺehabilitace a podpory samostatného
bydlení iiď se zdt'avotĺím postižením, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí
dotace đo 31'.12.2016'

Příjemce je povinen použít đotaci pouue kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
poure v souladu s písemnou žá'đosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehradlt ze)méĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátĘ
c) dary (s r1ŕlimkou věcných cen v soutěžích po[áđaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Säzavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matetiálech ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
r,ystoupeních příj emce.

ozĺámitposkytovateli změnu adľesy sídla a dalších úđajťr uvedených ve smlouvě, đojde-li
k nim v době od 1ejího uzavÍ'ení do úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne' kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvníml' předpisy, tj. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodt'žovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávní
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeĺpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun česĘch) je Ątá z rozpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

Poskytovatel ĺozhođI o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25.4.2016

usnesením č. RM2016 /07 /18.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry

oběma smluvními stĺanami'
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4.5 V případě' že pIíjemce použije finanční pľostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stänovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouly, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vrácení'

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce předloží płijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31.1.20t7, vyűčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zv|áštrĺch právnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií výpisů z űčt;u příjemce
p rokazujícich použití dotace.

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

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

Čbnek VII.
KontÍola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontole ve veřejné
spľávě a o změně někteľých zákon'ťl, ve zněĺű pozdě1ších předpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateľ 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 ýkaztĺ, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991' Sb., o účetnicwí, vplatném znění, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 beľe na vědomí, źe kažđé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ľozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pľavidlech uzemnlch ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázĺě ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2.

8.3.

9.1

9.2

9,3,

9,4.

Za ptodLenĺ s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|ait penále
ve výši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pľodlení, nejv,ýše však do 'qiše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. 1e povzžováno za méně
zävažné porušení rczpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,

o ľozpočto'rych pĺavidlech územních tozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinnostÍ se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve v,ýši

70 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.
Závétećná ustanovení

Yzájernná, práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákonlkem'

Příjemce je povinen bez zbytečného ođkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(Íűzí, rczdělení apod.) či vstupu do iikvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou ínfotmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateltĺrn, popř. zveřejnit, na zálďadě zákona
č. 106/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjištění zävažných nedostatků płí rcallzaci akce,

včetně nedodtžení teĺmínu odevzdänl vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech.

9.6, Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu )edĺáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavfuají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne
4{ VTýnci nadSázavoudne ĺľl s-. {.0łt

Mgĺ. Mattin I{adrnožka Mgľ. Pavel
StzÍosta ředitel

posĘtovatel příiemce

MEsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

Ż57 4L Týnoc nad Sázavou
-1-
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Rýmus Benešov o.p.s'
F.V.Mareše 2056
256 01 Benešov
ć: 27903508
www. benesov,rYtmus.org
tel. ?,t7 742 7^2 773 391 187s
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