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ACE ĺilĺl łĺĺ llkl znak

Čĺslo 1
azavŤená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých

' ve zněrĺ pozdějších předpisů

mezĺ niže uvedenými smluvními sttanami:

L. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adrnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a's., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Občanské sdružení zdravotně postižených Týnec nadSázavou
zastoupené: Älenou Uĺbanovou
IC:2661,2291,
se sídlem: KNáklí 440,257 41 TýnecnađSázavou
bankovní spojení: ERA
číslo účtu: 189 502 441,/0300
(dále jen příjemce)

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1, .1.. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťĺnaĺčnl podporu
(dotaci) v niže sjednané oyši a příjemce Se zavazaje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně některych zákoní (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.2.

1.3

ł

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženĺ pĺostředků patřících
poskytovateli je potušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtoqých pľavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl'.
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2.2

2.1

2.3.

3.7

.).-l

Čbnek II.
Úč.l dot"""

Dotace je poskytovánaýhtađně k účelu Ptavidelĺré zájezďy nap|aváni. kteĺého mőĺbýt
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31,12,2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použiry k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazkű a leasingové splátĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádanýchpříjemcem)
d) nespecifik ov ané ý đaje (tj. ý da)e, které nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sidla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího uzavieni do úplného výčtován dotace, a to nejpozději do 10_ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmiptávnimi předpisy, tj. zejména za1ístlt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺáł7, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé pńvnl'
předpisy včetně právních předpisů vyđaných městem Týnec nadSázavou.

čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 15 000 Kč (stovy: patnáct tisíc korun
česĘch).

Celá đotace ve r1ýši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc koĺun česĘch) jeĄtá z rozpočtu
města Týnec nađ' Sázavo,s.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25,1.2016
usnesením č. RM2016 /2/29.

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

V případě, že pLíjemce použije finanční pĺostředky v Íozpofu S touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťĺnančnt pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovatele uvedený v záh\aví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doĺućení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácetí'

ČlánekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení ľeahzace akce předloží pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do l5.1.20t7, vyučtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních
dokladů podle zv|áštĺích právnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí vypisů z rlčtu příjemce
p tokazujicích p oužití dotace.

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

se zákonem č. 563 /1'991 Sb., o účetnictví, ,łe zněni pozdějších předpisů.

ČHnekVI.
Časové ažiti dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiĺ
do 3L.12.2016.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č' 320/2001 Sb', o ťnančni kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účeľrictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodtžovánĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statisticĘch ýkazű, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetnl
doklady.

Clánek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlour.7 beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy 1e považováno za potušení ľozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech űzemĺĺch ĺozpočtu, ve zněĺi pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pľostředků.

ZaptođIení s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázněje příjemce povinen zap|a:j;t penále
ve 1ýši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejrýše však do t'še tohoto
odvođu'

8.2.
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8.3

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení rozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ých pľavidlech uzemnich ĺozpočtu ' ve zněni pozđějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za potušení ĺozpočtové kázně ve wýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace'

Čbnek IX.
Záxércćná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě ýslovně neupnvená se řídí
přístušnými_ pĺávními předpisy, zejména zákonem o ľozpočtoqých pĺaviálech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházeji
práva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenĘ s plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatel,im, popř. zveřejnit, na zá|<7adě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pöípadě zjištění závažných nedostatků pÍi reahzaci akce,
včetně nedodĺžení tetĺnínu odevzdáni '"7účtování poskytovaných ťĺĺančntch pĺostředků,
je poskytovate| optávněn łfloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnirtí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jeđnom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stĺany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánt, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozlmi 1í a s jejiĺn obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně' Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

VTýnci nađSázavoudne '/' ^ /ł/í VTýnci nadSázavoudne y'z z' 2ł/í

Mgľ. Mattin I{adĺnožka Alena Utbanová
StaÍosta

posĘtovatel příiemce

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

sPoLEK zDRAvorľĚ posnżexÝcľt
A sENloRÜ

ľŕHgc ĺno sÁzRvou esz łĺ
x ĺÁrl-ĺłoł
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