
Smlouva č,.2017 /L/13

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
l;lzavÍcnĹ podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtoqých pĺaviďechűzemĺích ĺozpočtů,

ve zĺěni pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staľostou města Mgĺ. Maľtinem I{adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. Sboľ iednoty bľatĺské v Týnci nad Sázavou
zastoupený: Mgĺ. Stanislavem Skvoĺem, spĺávcem sboľu
ađĺesa: Benešovská 527, 257 41' "Íýnec nađ Sázavou
ĺČo:ĺsoEsssl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 032201,2389/0800

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen,,pffjemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje posĘtnout příiemci veřejnou Ítĺančĺĺ podpoľu
(dotaci) v ntže sjednané oýši a příiemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqich zákonů Q,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona'

Neopĺávněné použití dotace ĺa jný než sjednaný účel nebo zađňeni pĺostředků patiících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pľaviďech územních ĺozpočtů, v platném zněĺí.
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2.2.

Čbnek II.
Úč.l đot'ce

2.1. Dotace ie poskytoväna ýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací ĺa rck 2077

pod bodem č. 1 - Pĺaviđelĺrá činnost, konktétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺého má být dosaženo od
okamžiku posĘtnutí dotace do 3!.12.2017.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifĺkovanému včl.II. odst. 2.1.

Poskytnuté finaĺčnĺ pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifĺkované výđď1e (tj.výđaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti pří|emce

3,7 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad, Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech ptopagačnĺch mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámjt posĘtovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uveđených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaväeni do úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3, Při své činnosti, ke kteľé poažije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptävnimi předpisy, ý. zejména zajísĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právn
předpisy včetně právnlch přeđpisů vydaných městem Týnec nađSázavol.

Čbnek IV.
Výše čeĺpání dotace

4.1. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 15 000 Kč (slovy: Patnácttisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve wýši 15 000 Kč (slovy: Patnácttisíc kotun česĘch) i" k ytá z r'ozpočre'
města Týnec nad Sázav ou'

4,3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usÍresením č,. zM2017 / 15 / tl.

4.2.

Dotace bude posĘtnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlou''ry, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.4.
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5.2.

4.5 V případě, že příjemce použije fĺnanční pĺostředky v tozporu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v zálhIaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácetĺ.

ČhnekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzacę akce přeďoží pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících nźiežitostí účetních
dokladů podle zvláštnich pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace ahtazena, včetně kopií v.ipisů z űčtl příjemce
prokazujicích použití dotace. Do výčtovánĺIze zahtnout qýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vy'učtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2017 đo 31,.72.201,7.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991' Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užiti ďotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou isou k použíĺ
do 37.72.2017.

ČhnekVII.
Kontĺola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákon'ű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dođtžováĺĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen posĘtnout posĘtovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1'991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺű, uchovávat účetní záznamy a a íčetnĺ
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce pođpisem této smloułry beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázĺě dle ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptaviďech územních ĺozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhtadu odvodu za porušeni ĺozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2. Za prodLenĺ s odvodem za poľušení ĺozpočtové käzĺě je příjemce povinen zapIaĺt penále
ve qýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejvýše však do 1iše tohoto
odvodu.

8.3. Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považoväĺo za méĺě
závažné porušení tozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlech' izemních tozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení tozpočtové kázĺě ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zálľétećná ustanovení

9.1. Yzátjemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neuptavená se říđí
příslušnými pľávními předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtoqých pĺaviďech územních
tozpočtu a občanským zákoníkem.

ot Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přemeně
(fűzĺ, rozđělení apod.) či vstupu do Iikvidace' V případě přeměny příjemce piecbázejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy naprávniho nástupce.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zál<Iađě zákona
č.1'06/1'999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zĺěĺípozdějších předpisů.

9.4. Příjemce bete na vědomí, že vpłípadě zjištění závažných nedostatků päi rca|lzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođev zdárľ vrúčtování poskytovaných finančních pĺosďedků,
je posĘtovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o posĘtnutí
dotace z ptostředků posĘtovatele.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopi,su obdrží
k^ždőL ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánĺ, že sl'
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tonlmi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnotuční podpisy.

V Týnci nadSäzavou 20.06'2017

Mgĺ. Maĺtin l{adtnožka
StaÍoSta

Mgĺ. Stanisbv Škvoĺ
spĺávce sboľu

poskytovatel
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RozPočrľ tabulka C
telefon Y h ý

kt ł'l.sę1 hą' h t'4b.
Název akce: l&oł,l aĺh Irail

pol NAZEV

žadatele

Kč

L uą']W 1ňb,v ?OoO
2 oď,^^ptl' oro vdł,łoąą' Ęo00
3 iluĺł'łtďą', pvrr1c,Lą- q000
4 (
5

6

l
8

9

10

1.1

72

13

t4
L5

L6

t7
18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

Celkem 1í00o,-




