
Smlouva ć,.2016/ 4/2

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTA
uzavřená" podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pĺavidlech

ve znětĺ pozdějších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavol
zastoupené stafostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nad'Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

ľ//złł- ź z. uĺĺ

M STSKÝ URAD
nad Sázavou

a

2. BENKON - BenešovsĘ klub onkologicĘ nemocných
zastoupený: Janou Randulovou
ICz 68997426
se síďem: Vnoučkova 7699,256 01 Benešov
bankovní spojení: Čson a's.,Praha
číslo účtu: 3855250359/0800
(dále jen příjemce)

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

ČHnek I.
Předmět smlouvy

PosĘtovatel se touto smlouvou zavazw1e poskytnout pi'íjemci veřejnou ťnan&ĺ podpoĺu
(dotaci) v ruže sjednané ,.yši a příjemce se zavazĺje ťuto dotaci powžít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonů (zäkon o Ínančnl kontĺole) v platném zněni, veřejnou
ťlnanční podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1..3 Neopĺávněĺé použĺtl dotace na jný ĺež s)ednaný účel nebo zadtženi pĺostředků patřících
poskytovateli je porušeum tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona ě, 250/2000 Sb.,
o tozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zĺěnĺ'

1.7.
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2.2

2.7

2.3.

3.1.

3.2.

4.2.

4.3

4.4.

Čbnek II.
Úč.l dotace

Dotace je poskytováĺa ýhradně k účelu zajíštěn činnosti spolku Benešovského klubu
onkologicky nemocných, kteĺého má být đosaženo ođ okamžiku poskytnutí dotace do
3L.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. IL odst. 2.1.

Poskytnuté finančnĺ pĺostředky nesmí být použity k |inému účelu a musí být použíty
pouze v souladu s písemnou žáĺđosĺpříjemce'

Z poskytnuté dotace ne|ze htađĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) sptátky Íinančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěźichpoiáđaných či spoĘořád^ý.h příjemcem)
d) nespecifikovanéýdap (tj.ýđaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazýe uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznźłmít poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavÍeni do úplného vyíčtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

PosĘtovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne tl,1,2076
usnesením č. RM2016 /01,/20.

Dotace bude poskytnuta jednoľázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uveđený v zőłhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použI)e dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi předpisy, tj. zejména zajtsĺt veškeĺá poďebná povolení příslušných
oĺgánů státnl, sptávy a samosptávy, dodtžovat vešketé ĺelevantní obecně závazĺé právru
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydaĺých městem Týnec nađSázavou'

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne pi'íjemci dotaci ve vyši' 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve 1iši 1 000 Kč (slovy: ieden tisíc korun česĘch) je Ątá z rczpočĺl
města Týnec nad Sázavoll.

4.5. V případě, že příjemce použije ťlnančn pĺostředĘ v ÍoŻpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny posĘtnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
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5.1

5.2.

5.3.

poskytovateli takové ťnančru pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uveđený v záhlaví této smlouvy' a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ý,rry poskytovatele k jejich vtácení.

ClánekV.
Vyúčtování

Po ukončení teaLízace akce přeđloží píi1emce poskytovateli bez zbytečného odklađu,
nejpozději však do 37. t.20t7, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺäIežitosti účetních
đokladů poďe zvláĺštnich pĺávnlch, předpisů s označením účetnfüo dokladu a položky,
která. byla z posĘtnuté dotace uhtazeĺa, včetně kopií 1ýpisů Ż účtu příjemce
ptokazujícich p oužití do tac e'

Příiemce je povinen vést řáđnou a odděIenou eviđe nci čerpánl dotace v soulađu
se zákonem č. 563/1,991, Sb., o účetnicwí, ve zněnipozdějších přeđpisů.

ČHnek VI.
Časové užití dotace

6.7 Finanční ptostředky posĘtnuté jako dotace v soulađu S touto sĺnlouvou jsou k použĺti
do 31.12.2016.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb., o ťĺnaĺěnl kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákon'ű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodtžoväru
ustanovení této smlouvy.

1) Příjemce je poviĺen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó'1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistickýcb' ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po đobu 5 let, po kteĺou je pĺ'íjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/L991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺú, uchovávat účetní záznamy a účetní
doklady.

ČhnekVIII
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'qých pĺavidlech uzemĺích ĺozpočtu, ve zněsi pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhĺadu odvodu za poľušení tozpočtové
kázĺě ve qýši neopĺávněně použiých ĺebo zadtžených pĺostředků.
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8.2. Za prođLeni s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplait penále
ve výši 1 pľomile z čásĘ odvodu za kažđý den ptodlení, nejwýše však do qýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uveđených v článlru III. odst' 3.1'. a 3,2. je považováno za méně
závažné. poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a ođst. 6 zákona č.250/2000 Sb',
o ĺozpočtorých ptaviďech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě

poĺušení těchto povinností se uioží pi'íjemci odvod Ża poÍušení ĺozpočtové kázně ve 1iši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Záxěrcćná ustanovení

9.1, Yzájemná, ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákoĺęm o ľozpočtových pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoĺllkem.

(), Příjemce bete na vědomí, že tato sÍnlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen posĘtnout žadatel,3m, popř. zvei'ejnit, na zá|<ladě zákona
č. 1,06/1,999 Sb., o svobođném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že v pYĺpadě zjištěn závažných nedostatků pil rcahzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzđánĺ výčtování posĘtovaných finančních pľostřeđků,
je poskytovatel optävněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
đotace z pĺostředků poskytovatele.

9,4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z rĺchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

9.5 Smluvní stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i

uzavíĺaji svobodně avážĺě. Na důkaz {še uvedeného pĘojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 25. 1,.201'6 V Týnci nadSázavou dne ł. ł'a

Mgľ. Maľtin l{adĺnožka Jana Randulová
stafosta

posĘtovatel příiemce

BENKON
Vnoučkova 1699MĚsTo TÝNEc NAD sÁzAvou

K Náklí 404
25? 4t Týnec nad Sázavou
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