
Smlouva ć.2017 /1'/10

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaväeĺá poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtov'ých ptavidlechuzemnich ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Martinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad, Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2' TI Týnec ĺad'Sánavou u.s.
zastoupená: Věrou Junovou' statutáĺní zástupce
adĺesa: okfužní 274,257 41' TýnecĺađSázavou
ĺČo: Benlzl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 032197 4359/0800

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

čhnek I.
Předmět smlouvy

1..1 PosĘtovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřeinou fnaĺčnĺ podpoľu
(dotaci) v ĺĺže sjednané lryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonli Q,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněĺí, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné použiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadrženl' pľostředků patiícich
poskytovateli je poĺušenim rczpočtové käzně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtových pĺaviďech územních ĺozpočtů, v platném zněĺĺ.

1,.2

1.3
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2.2

2.7

2.3.

3.7

3.2.

3.3.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována lýhtadně za účelem uvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelĺrá činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlouvy, ktetého mábýt dosaženo ođ
okamžiku poskytnutí dotace do 3t.l2.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci po:uze kúčelu specifĺkovanému včl.II. odst' 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté đotace ĺe|ze htadĺt zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátlqr
c) đary (s qýjimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýda1e' kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-ti
k flim v době od jejího uzavłeni do úplného vyúčtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvrĺmi předpisy, tj' zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státĺrí spĺáry a samospĺáry, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvni
předpisy včetně pńvnĺchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 60 000 Kč (slovy: Šedesáttisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 60 000 Kč (slovy: Šedesáttisíc koĺun česĘch) jeĄtá z tozpočts
města Týnec nad Sázavou.

PosĘtovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. z][',ĺ2017 / 15 / 11.

Dotace bude poskytnuta jednorázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavt této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.
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5.2.

4.5 V případě, že pőljemce použije finanční pĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředĘ na stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finaĺčnĺ pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to neipozdě1i do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺű.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce přeďoži pbĄemce posĘtovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních ptávnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteú,' byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií qýpisů z íčt:a příjemce
ptokazajicích použití dotace. Do Ęručtováĺĺlze zahtnout vyhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plĺrění poskytnuté v období od 01.01.201,7 do 37.1'2.2017.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenct čerpán dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991, Sb., o účetnictví, ve zněĺĺpozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředĘ poskytnuté )ako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31,.72.201,7.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel )e v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistickýcb' ýkazű, hlášení a zptäv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb', o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetni
doklady.

ČhnekYIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zátkona
č.250/2000 Sb., o tozpočtorých ptavidlech uzemnlch ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opĺávněn požađovat úhĺadu odvodu za poľušení tozpočtové
káłzĺě ve wýši neopĺávněně použĘch nebo zadr'žených pľostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1

9.2.

9,3.

9,4.

9.5.

9.6.

Za ptodIeni s odvodem za poľušení rozpočtovékázĺě je příjemce povinen zzplatlt penále
ve výši 1 pĺomile z čáĺsĘ odvodu za každý den pĺoďení, nejv'ýše však do qýše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2' je považováno za méně
zävažné poĺušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtorých pľavidlech ívemĺích ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve vyši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zá,ľľětečná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupnvená se řídí
příslušnými pńvĺimi předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních
tozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečĺého odkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce píecházeji
präva a povinnosti z této smlour,7 na ptávniho nástupce'

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteté je posĘtovatel povinen poskytnout žađate\tlm, popř. zveřejnit, na zákJadě zäkona
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadě zjištěn závažĺých nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdání vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z ptostÍedků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdtži
každá ze smluvních stľan'

Smluvní stťany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že sĺ
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozurní jí a s jejim obsahem souhlasí, a źe jĺ
uzavíĺaji svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nad Sázavol 27.03.201,7

Mgĺ. Maĺtin I(adĺnožka
stäÍoSt2

VěľaJunová
předseda

poskytovatel
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Listl

Rozpočet tabulka C
Vypnil / telefon |Věra Junová 723726 848
Subjekt |ĺ ľ1inec nad Sázavou, z. s.

Název akce: 1- Pravidelná činnost mládeže

pol název Kč

1 cestovné, startovné 3s000
2 odměny TR 10000

3

ostatní režijní materiál, opravy, vybavení,
pomůcky, drezy....... 15000

Ą

5

6

7

8

9

10

t7
t2
13

1,4

15

t6
77

18

t9
20

Celkem 60000

Stľánka 1




