
Smlouva ć,.2017 /L/9

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavíená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb.' o tozpočtoých pĺaviďechuzemnich tozpočtu,

ve zněĺĺ pozdějších předpisů

mezi rĺže uvedenými smluvními stľanami:

L. Město Týnec nad.Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maĺtinem I(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad'Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavol
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Studio 3 _ divađlo, hudba, poezie z.s.
zastoupené Mgĺ. Teĺezou l(adlecovou, místopředsedkyní spolku
se síďem Růžová 31,,257 41' Týnec nađSázavou
ĺČo: zzeĺsolg
platba v hotovosti

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1..7. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje posĘtnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce Se zavazrlje tuto dotaci použít po.uze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

Dotace je ve smysLu zákoĺa č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonů Q,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahaji se na ni všechna ustanovení tohoto zäkona.

1..2.

1,.3. Neopĺávněné použití dotace ĺa jný než sjednaný űčeI nebo zađtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušením tozpoćtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtowých pĺavidlechuzemnich ľozpočtu, v platném zněnĺ.
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2.2.

2.3.

2.1

3.1.

3.2.

čhnek II.
Účel dotace

Dotace je posĘtována ýhrađně za účelem uveđeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2017
pod bodem č' 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. L této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3t.12.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl.II. odst. 2.1.

Poskytnuté ťtnančnl pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
poazev souladu s písemnou žá,dostipříjemce.

Z poskytnuté dotace neLzehtadlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky {inančních závazk& a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoĹáđaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanévydaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti pří|emce

Příjemce se zavazu1e uvádět město Týnec nad Säzavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce'

oznámit poskytovateli změnu adtesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího uzavIeni do úplného vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závazĺými pńvnmi předpisy, tj. zejména zajistlt vešketá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spľávy a samosptávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé ptávĺí
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

Clánek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 3 000 Kč (slovy: Třitisíce koĺun
česĘch).

Celá dotace ve wýši 3 000 Kč (slovy: Třitisíce kotun česĘch) 1eĄtá z rczpočtu města
Týnec ĺadSázavou.

Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v Zasĺlpitelstvu města Týnec nad Sázavou đne
20.02.2017 usnesením č,. z]s'ĺ2017 / 15 / tl.

Dotace buđe posĘtnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záh\aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry
ob ěma smluvnírni sttanami.

J.J.

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,
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5.2

4.5 V případě, že piíjemce použije finanční pľostředky v tozpoÍ|t s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finančnĺ pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácetű.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcaIĺzace akce přeďoží płí1emce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do L5.0L.2018, vyúčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících' nál\ežitosti účetních
dokladů poďe zvláštrĺch právnĺcb předpisů s označením účetního đokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace ahrazeĺa, včetně kopií qýpisů z učto příjemce
prokazujících použití dotace. Do vyúčtovánĺlze zahtĺout qihtadně účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2077 đo 31'.1'2.201'7.

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

Clánek VI.
Casové užití dotace

6,1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k poažitl
d,o 31.12.2017.

ČhnekVII.
Kontrola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákon'ťu, ve zněĺli, pozdějších předpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodržování
ustanovení této smlour,7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických lýkazű, 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/L991, Sb., o účetnicwí, vplatném zĺěĺí, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení tozpočtové kázně ďe ustanoven \ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech :uzemnich ĺozpočtu, ve zněni. pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opľávněn požadovat úhradu odvodu za poĺušení tozpočtové
kázně ve výši neoptávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3.

9.7

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6

Zapt'odlení s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve qýši 1 pĺomile z částĘ odvodu za kaźdý den pĺoďení, nej1ýše však do v,ýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a ođst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoých pĺaviďe ch uzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtové kázně ve ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zá,lľfuećná ustanovení

Yzäjemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, ze1ména zákonem o ľozpočtoqich pľaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své piemeně
(füzi, tozdělení apod.) či vsťupu do ükvidace' V případě přeměny příjemce päecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávnĹho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že t^to 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 žadatelľům, popř. zveřejnit, na zál<Iadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zĺěnípozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípađě zjištění závažných nedostatků pIí rcahzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzđánlvyíčtován poskytovaných fĺnančních ptostředků,
je poskytovatel oprávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu ob&ží
k^žđźL ze smluvních sftan.

Smluvní stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před 1eiím podpisem přečetly, tozumi jí a s je)ín obsahem souhlasí, a že jt
uzavtaji svobodně avážně. Na důkaz qiše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nad Sázavou 16.03.2077

Mgĺ. Maĺtin I{adnožka
stäÍosta

Mgĺ. Teteza l(aďecová
místopředseda

poskytovatel
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Rozpočet tabulka C
Vypl{ Mgr. Tereza Kadlecová / 6o5to94o4

Studio 3 - divadlo, hudba, e z.s

Náze Dětský pěvecký kroužek

pol nazev Kč

1 PRoNAJEM UČEBNY 1500

2

3

4
5

6

7

I
9

10

LT

L2

13

1,4

15

L6

L7

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 1500





Rozpočet tabulka C
Vypĺ . Tereza Kadlecová 605109404
Subj Studio 3 - divad hudba, ie z.s

kroužekNáze Děts

pol. nazev Kč
T PRO EM EBNY 1500
2

3

4
5

6

7

8

9

r.0

TT

L2

13

t4
15

76

17

18

19

20

2I
22

23

24

25

26

27

Ż8

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40
Celkem 1500




