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Smlouva ć,.20t6/ 4/9

SMLoUVA o PoSIľTNUTÍ DoT
uzavłená' podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtolých pĺavidlechwzemních ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

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

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

a

2. Sboľ iednoty bĺatľské v Týnci naďSázavou
zastoupený: Mgľ. Stanislav Skvoĺ, spĺávce sboru
adĺesa: Benešovská 527, 257 41' Týĺec nad Sázavou
ĺČo:ĺsesssst
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0322012389/0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(đotaci) v niže sjednané ..yši a příjemce se zavazu1e tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit 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 spĺávě
a o změně někter"ých zákonű (zákon o finanční kontľole) v platném zĺěĺű, veřejnou
finanční podpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaĺý účel nebo zadrženi pĺostředků patřícich
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb',
o ĺozpočtoqých pľavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl,,
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Čbnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhndně k účelu poÍádán kuľzů ,,Manželské večery", kteľého má
být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1'
Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žáđosĺ příjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátĘ
c) đary (s v'ýjimkou věcných cen v soutěžichpołádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikovanévydaje (tj.ýđa)e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy síđla a dalších údajů uvedených ve smlouvě' dojde_li
k nim v době od jejího uzavÍení do úplného výčtování dotace, a to nejpozđěji do 10-ti
dnů ođe đne, kdy ke změně đošlo.

-).-). Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pĺávními předpisy' t). zejména zajis:Jrt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺá''7 a samosptár,7, dođtžovąt veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvní
přeđpisy včetně ptávnich předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qfši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce koľun česĘch) jeĄtá.z tozpočtu města
Týnec nađSázavou.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25.1.2016
usnesením č. RM2016 /z/sl.

4.4. Dotace bude poskytnuta jednorázově 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 použije finančnl ptostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčetpá všechny poskytnuté Ínanční pĺostřeđky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové fĺnančĺĺ pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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4.5
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5.2.

poskytovatele uvedený v záh\aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vráceni'

ClánekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcallzace akce předloží pÍí1emce poskytovatell bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.l.2017,lryűčtován včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnlch pńvĺĺcb předpisů s označenim účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté đotace uhrazena, včetně kopií \aŕpisů z učtu příjemce
prokazujícich použití dotace.

5,3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991, Sb., o účetnictví, ve'zĺětĺpozdějších předpisů'

čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 3'1..12.2016.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákon3, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đodržovánl
ustanovení této smlouvy'

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
konuoly podle č1. VI. odst. 6.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů', hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb', o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetĺĺ
doklady.

Čhnek YIII.
Sankce

8.1 Příjemce pođpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovenl' $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'qých pĺavidlech űzemnich ĺozpočtu, ve zněĺi pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požađovat úhĺadu odvodu za potušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Za ptodlen s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatltpenále
ve 1ýši 1 pĺomile z čásrky odvodu za každý den pĺodlení' nejv'ýše však do 1iše tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3.

9.1,.

9.2.

9.3

9.4.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažĺé poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtoých pľavidle cb űzemnch ľozpočtu , ve zněĺĺ pozdějších předpisů' V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve vyši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Záv&ećná ustanovení

Yzäjemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých ptaviďech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fvzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce päecházejí
ptáva a povinnosti z této smlour,7 na právĺiho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva' jakož i další dokumenťy S plněním této
smlouvy související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi'
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatel:ůlm, popř. zveřejnlt, ĺa zá|đadě zákoĺa
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozđějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pŤípađě zjištění závažných nedostatků pÍi rcahzaci akce'
včetně nedodtžení teĺmínu odevzđáru vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovateI oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žáđosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech' z nlchž po jednom stejnopisu obđrží
kažđá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stÍany shođně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánĺ, ze st

smlouvu před jejím podpisem přečetly' tozumi 1í a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavta1i svobođně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V Týnci nadSázavou dne /ĺ n łałr V TÝnci ĺad Sázavou dne % r 2 a4ĺ

Mgĺ. Maĺtin I{adtnožka Stanislav Škuo'

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

257 4L Týnoc nad Sázavou
.1.

spĺávce sboĺu

příiemce
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