
Smlouva ć,. 2017 /1'/ 6

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍeĺá poďe $ 10a zákona č' 250/2000 Sb', o ĺozpočtových ptaviďechűzemních ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezí nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené Stafostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýnecnadSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. Janá,/ľ-- svaŻ skautů a skautek ČR
zastoupený: Romanem Šind"lář"m
IC: 61664685
se sídlem: Topolová 1829,I{amenĺce251' 68
bankovní spojení: FIo Banka
číslo účtu: 2600217747 /2010

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

7.7

1..2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v nlže sjednané Úši a piíjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonů' Qákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
ťlnančnípodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjeđĺaĺý účel nebo zadtženĺ pĺostředků patÍících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnĺ.
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2.2

čhnek II.
Úč.l đotace

2.1 Dotace je poskytována ýhradně za účelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 1 _ Pĺavidelĺrá činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ľozpočtu, kteqý je přílohou č. L této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31,12.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci povze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředĘ nesĺní být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky fĺnančních závazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžích'poĹáďaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované vyđaje (tj' ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příiemce

3.1,. Příjemce se zavanlje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matenáIecLl ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2, oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího uzaväeni do úplného vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosđ stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺár,7, đodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptävnl
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad,Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve ryši 18 000 Kč (slovy: Osmnácttisíc korun
česĘch).

Celá đotace ve r1ýši 18 000 Kč (slovy: Osmnácttisíc korun česĘch) jeĄtá z rczpočrl
města Týnec nad Säzavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zIN'ĺ2017 /ts/tL.

Dotace bude poskytnuta jednorázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ođ podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

4.2.

4,3.

4.4.
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4.s V případě, že piíjemce použije finanční pĺostředky v ÍoŻpofir s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté fĺnančnĺ ptostiedky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové Íinanční ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
posĘtovatele uvedený v záblaví této smlour,7, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni r.eallzace akce přeďoží piĺjerĺce poskytovatel:' bez zbytečného odklađu,
nejpozději však do 15.01.2018, vručtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemnostl majících ĺáłIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštnlch ptávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z űčtu příiemce
prokazujících použití dotace. Do vyučtovánilze zahtnout 1ýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plĺrění posĘtnuté v období od 01.01'2077 ďo 31J'2.2017.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evideĺci čeryánl dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991, Sb., o účetnicwí, ve zněnipozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou )sou k poúiti
đo 31'72'201,7.

ČhnekYII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konftole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce konttolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dođržovánl'
ustanovení této smlour.7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout posĘtovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly podle čI' VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a stađstických lýkaztĺ, hlášení a zpráv, 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 účetnicwí, vplatném zĺění, uchovávat účetní zázĺamy a a učetni
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé porušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové káĺzně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtor,.ých pĺavidlech ízemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdě)ších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porušení ľozpočtové
kázĺě ve qýši neopľávněně použĘch ĺebo zadržených pĺostředků'

8.1
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptođIení s odvodem za poĺušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zapla:jlt penále
ve v'ýši 1 pĺomile z čäsrky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejqýše však do 1iše tohoto
odvođu.

Poĺrršení povinností uvedených v článku III. odst' 3.7. a 3.2. )e považováno za méně
zävažné porušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtu, ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve r,yši
70 o/o z poskytnuté đotace.

Clánek IX.
Zá,ľľétećná ustanovení

Yzájemĺá' práva a povinnosti účastníků v této smlouvě qislovně neupĺavená se řídí
příslušnými ptávniĺni předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtových pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rczđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍechäzejí
ptáv a a povinnosti Ż této smlouvy ĺa ptávniho nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že t^to smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveře)nit, na zá|ďađě zákonz
č.106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v piípadě zjištění závažĺých nedostatků pÍi rca|lzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzdäĺĺ vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je posĘtovateI optävněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu obdrži
kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jeđĺáru, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozami jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
azavkají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoÍuční podpisy.

V Týnci nadSázavou 1,4.06.201'7

Mgĺ. Maľtin Ifudnožka
StaÍoSta

Roman Šna"iaĺ
předseda

poskytovatel
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IłĺY/ĺ/í

Rozpočet,pľavidelniĺ či nnost tabulka C
Vyplnil / tolefon Vojtěch oktábec/60662?"ą53
Subjekt Junák - český skaut, Střediko Kamenice, z. s., 3. smíšený oddíl TYSAN

Název akce:

Junák - č€Eký 6kaut,
střédl6ko Kamenlce, 2. r,
Tdpolová 1B2g
26ĺ68 Krmenicg
ll; 6í66.6Eą.v, ú, rrl,t (r)

Kčpol nazev

L Celorepublikové soutěže
2000Doprava,startovné, ubytován ĺ

2 Okľesní a kraiské soutěže
2500Doprava
2000U I staľtovné

ľavidelné oddĺlučinnost -3

3500
3000u I

2000vstupné

1 5004 0bnova vybavení oddílu

1 500Pľovoz klubovny1.1,

12

2T

22

Ż3

Ż4.

25

26

27

Ż8

29

30

31

3Ż

33

34
35

36

37

3B

39

40 18000
Celkern
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