
Smlouva ć,.2017 /1'/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená" podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu,

v e zněĺĺ pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

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

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

2. Spolek Mateřské centfum MOTÝLEK Týnec nadSázavou
zastoupený: Ing. I(ateřinou Pikousovou (statutá rnĺ zäsblpce)
ađĺesa: okľužní 520,257 41' Týnecnad,Sázavoa
IČo: z0g5grrqt
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 528498329 /0800

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

a

1.1..

1,.2.

1.3

Dotace je ve smys\u zákona č' 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonű Qákon o finanční kontole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahtljí se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjeđnaný účel nebo zađtžení pĺostředků patĹ(cích
poskytovateli je poľušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtor,.ých pĺaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněnĺ.
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2.2

2.7

2.3

3.7

3.2.

3.3.

Čhnek II.
Účet đotace

Dotace je poskytoväna ýlnĺadĺě za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ľozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteľého mä být dosaženo od
okamžiku posĘtnutí dotace đo 31.12.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl.II' odst' 2'1.
Poskytnuté fĺnanční ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být poúity
pouze v souladu s písemnou žáđosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺađit zejména
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
đ) nespecifĺkovanéýdaje (tj.výdaje' kteľé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazu)e uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti' jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jeiího uzaviení do úplného vyrlčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, pl-ĺrit vešketé povinnosti stanovené obecně
závazĺými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státni správy a samospĺár,ry, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávnĺ
předpisy včetně púlvnich předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc koĺun
česĘch).

Ce|á dotace ve 1ýši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

PosĘtovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstr,'u města Týnec ĺad Sázavou dne
20.02.20t7 usĺresením č:. zIN''ĺ2017 / 15 / tl.

Dotace bude posĘtnuta jednotázově fotmou bezhotovostnfüo bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.

4.1,

4.2,

4.3.

4.4.
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4.5. V případě, že přijemce použije fiĺančĺĺ pĺostředky v Íozpoftl S touto smlouvou nebo
ner,7čeqpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové fĺnanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhllavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcahzace akce přeđloží piijemce poskytovateľ bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno fotmou kopií písemností majících náLežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z posĘtnuté dotace ahtazena, včetně kopií ýpisů z učtw příjemce
pt'okazajících použití dotace' Do vyúčtovárĺlze zaLtnout 1ýhľadně účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plĺrění poskytnuté v období od 01'01.201'7 đo 31'.72.2017.

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

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace vsouladu S touto smlouvou jsou kpoužití
do 31,.72.2077

ČHnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteqich zákoni, ve zněni, pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržováĺĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateĹi veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontľoly podle č1. VI. odst. 6'1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických lýkaz,3, hlášení a zptáv' a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺrršení povinností podle
této smlouvy je považováno za potušení tozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o ĺozpočtoých pĺavidlech uzemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
přeđpisů, a poskytovatel je optávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve výši neopľávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3.

9.7

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptod7eni s odvodem za poľušení ĺozpočtové käzně je příjemce povinen zapLaĺt penále
ve qýši 1 pľomile z čásĘ odvodu za každý den pĺoďení, nejv.ýše však do výše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považoväĺo za méně
zävažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtor1ých pľavidlech územních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci ođvod za porušení ľozpočtové kázně ve vyši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zá,ľľétećnő ustanovení

Yzájemná ptäva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnmi předpisy, ze1méĺa zákonem o ĺozpočtorrych pĺaviđlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczděLení apod.) či vstupu do likviđace. V případě přeměny příjemce pÍ'echäzejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právniho náStupce.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či buđe mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žadateIím, popř. zveřejĺit, na zá|ďadě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněĺí' pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pilpadě zjištění závažných nedostatků pií rcahzacĺ akce,
včetně nedodľžení teĺmínu odevzdáĺiwúčtován poskytovaných finančních pĺostřeđků,
je posĘtovatel optávněn r,7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednőłĺĺ, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly' tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavíĺají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou 11.04.2017

Mgĺ' Maĺtin I(adĺnožka
StaÍosta

Ing. I(ateřina Pikousová
předsedkyně

posĘtovatel
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tabulka C
Vyplnil/ telef Kateřina Pikousová, mobil 602 633 41o
Subjekt Spolek Mateřské centrum Motýlek
Název akce: Pravide|ná činnost

pol. nazev Kč
1. odměny dětem 4 000,00 Kč
z Odm aktivním maminkám ].2 000,00 Kč

3

Pravidel ná o b nova vybaven í (h ľačky, výtvarn é,

hudební potřeby, knihy)sportovní a 2 000,00 Kč

4

provozní náklady (ú klid, adinin. potřeby,tonery,
ro a ce

ostatní

5 000,00 Kč
5 lenství artnerům 4 000,00 Kč
6

7

8

9

L0
TI
L2

13

L4
L5

L6
L7

18

19

z0
2T

22

Ż3

24

25

26

27
28
29

30
31

32
33
34
35
36

Celkem 27 000,00 Kč




