
Smlouva č..20t7 /L/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍ.ená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto1ých ptaviďech územních ĺozpočtů,

ve zĺěni pozdějších předpisů

mezi ruže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ' Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41Týnec nađ Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

2. Divadlo Netopýt z.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předsedkyně spolku
IC: 26666103
se síđlem: okfižnl429,257 41' TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna a's'
číslo účtu: 328403399 / 0800

jako příjemce na sftaně dĺuhé (dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje posĘtnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v níže sjednané lryši a příjemce Se zavazrlje tuto dotaci poažít 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 kontľole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonll (z,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zĺění, veřejnou
finanční podpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1..3 Neoptávněné použití dotace na 1ný než sjednaný účelnebo zađrženl' pĺostředků patžicích
poskytovąteli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlechuzemních ĺozpočtů, v platném zněnl.

1..2.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2,

3.3

4.1

4.2.

4.3

Clánek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pľogtamu đotací na rck 2017
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podľobném
položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. L této smlouvy, ktetého mäbýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3L.12.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu speciÍikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pľostředky nesrní být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žäđosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazktĺ a leasingové spláĘ
c) đary (s r1ýjimkou věcných cen v soutěžicbpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. vydaje, kteté nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámjt poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v đobě od 1ejího uzavÍeni do úplného vyučtování dotace, a to ne1pozdě1i do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosđ, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvntmi předpisy, tj. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní sptávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantĺrí obecně závazĺé pńvní
předpisy včetně pńvnĺch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 3 500 Kč (slovy: Třitisícepětset kofun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 3 500 Kč (slovy: Třitisícepětset koĺun česĘch) jeĄtőĺ z tozpočbl
města Týnec nađ Sázav ou.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelsh'u města Týnec ĺad Sázavou dne
20.02.2017 usÍresením ć,. Z]N'ĺ2017 /15/tl.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4,4.
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4.5. V případě, že piljemce použije ťĺnančnĺ ptostředky v fozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáhIaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺĺ.

ClánekV.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcahzace akce přeďoží pÍíjemce poskytovatels' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do L5.0L.20L8, vyűčtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyučtování bude ptovedeno fotmou kopí písemností majících náLežitosti účetních
dokladů podle zvláštnlch prźwnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá' byla z poskytnuté dotace uhfazena, včetně kopií wýpisů z tĺčtw příjemce
ptokazujicích použití dotace. Do qničtovánĺlze zahtĺoat 1ihtadně účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 01 .01 .201'7 do 31'.1'2.2017 .

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou eviđencí čeryánĺ dotace v souladu
se zákonem č' 563/1991, Sb', o účetnictví, ve zněrĺpozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poažitl
đo 31.12.201,7.

ČbnekVII.
Kontĺola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někter"ých zákonů, ve zněni pozdě1ších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đo&žovárĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout posĘtovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺováđění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení a zptáv' a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smloułry beľe na vědomí, že kažđé porušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých ptavidlech űzemnch ĺozpočtů, ve znění. pozdějších
předpisů, a poskytovatel ie opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neoptávněně použĘch nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5

9,6.

ZaprođIenl s odvođem za poľušení tozpočtové kázĺě je příjemce povinen zaplaĺtpenále
ve v,ýši 1 pĺomile z čästky odvodu za každý den pĺodlení, nejv'ýše však do 'ryše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.1. a 3,2. )e považováno za méně
závažné poľušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých ptaviďech űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ĺozpočtové käzně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
ż, vLavetecfla ustaÍrovenl

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě 'qýslovně neupĺavená se říď
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqich pĺaviďech územních
tozpočtů a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pt'echázejí
právz a povinnosđ z této smlouvy ĺa ptáwiLlo náStupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi'
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žađateItĺm, popř. zveřejnit, na záHađě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobođném přístupu k infoľmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pűĺpadě zjištění zävažných nedostatků pii teallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzđánl vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovzte| optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ži
kzždá ze smluvních stĺan.

Smluvní stĺany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před iejím podpisem přečetly, tonlmí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i
uzavitají svobodně avážĺě. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nad' Sázavou 1'4.03.2017

Mgĺ. Maĺtin \{ađľnožka
StaÍosta

V Týnci nad Sázavou 13.03.2017

Jaĺoslava Raková
předsedkyně

poskytovatel
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RozPočeľ tabulka C

Vyplnĺl/telefon v" Pą ĺuurtr

Podpis žadateIe

Subjekt Dłvąĺl& /Uubop,łr ?-J,

Název akce: ,ał+/ a/ł' '
pol. nezev Kč

1, PFol,Ńru kĺłuJnB ,/ ą0'-
2 z kou řk Ll ^ ľl e- fl,a1ŕYllćłk ł 3e>ó.*
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