
Smlouva ć,.2017 /2/11'

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavŕeĺá" poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtowých pĺaviďechízemĺĺchrozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stľanaĺni:

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

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. Sboľ iednoty bratľské v Týnci nadSánavou
zastoupený: Mgĺ. Stanislavem Škoo'"-, spĺávcem sbotu
adĺesa: Benešovská 527, 257 47 Týnec nad Sázavou
IČo: zloalssĺ
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 032201'2389/0800

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

ČHnek I. .

Předmět smlouvy

1..1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příiemci veřejnou finanční pođpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lryši a pÍijemce Se zavazaje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

7.2.

1,3.

Dotace je ve smysllu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoĺů, (z.ákon o finanční kontĺole) v platném zĺění, veřejnou
ftnančnl'podpotou avztahqí se na đ všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněnépoužiĺ dotace na jný než sjednatý účel nebo zadtženlpĺostředků paúících
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 záłkona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtoqých pľaviďech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

čbnek II.
Účel dotace

Dotace je posĘtováĺa ýhtađně za l:čeLem uvedeným v Pĺogtamu đotací na rck 2017
pod bodem č. 2 - Akce pĺo đěti a veřejnost nebo akce výrazně ptopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. L
této smlouvy, kteĺého mäbýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3t.12.2017.

Příjemce je povinen použít đotaci pouue kúčelu specifikovanému včl.II. ođst.2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce.

Z posĘtnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍáđaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifik ov aĺé ý đaie (q. ý đaje' kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavou jako posĘtovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaväení do úplného výčtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmipńvnlmi předpisy, tj. zejména zajistdit veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samosptávy, dodĺžovat vešketé ĺelevantní obecně závazĺé právn
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných měStem Týnec ĺadSázavoĺ.

Čbnek IV.
Výše čeĺpání dotace

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve v'ýši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce korun
česĘch).

Celá dotace ve v'ýši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce koĺun česĘch) jeĄtä z tozpočtu města
Týnec ĺadSäzavou.

PosĘtovatel tozhoď o přidělení dotace v Zastlpitelstvu města Týnec nad' Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením ć,. zM2017 /ls/tl.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příiemce uvedený v záhIaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,y
oběma smluvními stĺanami.

4.7.

4.2.

4.3.

4.4.
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4,5.

5.1

5.2.

5.3

7.2

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1 |-ľľ p^tostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 31,.12.2017.

ČhnekVII.
Kontľola

7.7

V pĘadě, že příjemce použije finanční pĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
nevyče{pá všechny posĘtnuté fĺnanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovnĺm pĺ"""aem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich wácetli'.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcalízace akce předloží pil)emce poskytovateli bez zbytečĺého odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, wtlčtovánvčetná stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno formou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních púwnch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá \P ,poskytnuté dotace uhtaz,ena, včetně kopií 1ipisů zűčtw pĺĺ1"-ć"
ptokazujicich použití_ dotace. Do výčtovánllze zahtnoutv,ýhtadně účetní a"lłaáy,1inlž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 3'!'.12.2017.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáłnl dotace v souladu
se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32O/2OO1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonů,ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
upříjemce kontolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčuiících do&žováłru
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen posĘtnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou iotřebnoudokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, htášení a ipúlv, a to
go-d?!u 5 let, po ktetou je příjemce povinen ď" $ 31 odst. 2 pístn. b) a ;) zákona
č.563/1'991' Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetrŕ zázn^Áy a a íčetní
doklady.

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
tÍ,:_:4:""y 1e považováno za poľušení ľozpočtové kázně ďe ,'stanor]en $ 22 ,ákonu
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptaviďeci űzemĺich ĺozpočtu, ,. zněni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu od.'ôdu za porušení täzpočto..é
kázně ve qýši neopĺávněně použĘch nebo zađržených ptostředků.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1

Stánka3 z 4



8.2.

8.3

9.1.

9.2

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptodleĺĺ s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve qýši 1 pĺomile z čótsrky odvodu za každý den pĺoďení, nejqýše však do qýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III' odst. 3.7. a 3.2' je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoqých pĺaviďe ch ízemnich ĺozpočtu , ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve qýši
70 o/o z posĘtnuté dotace.

Čhnek IX.
Zźxétečná ustanovení

Yzá1emná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě v,ýslovně neupĺavená se řídí
přísĺušnými_ právnftli předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtov'ých pľaviďech územních
rozpočtů a občanským zákonlkem.

Příiemce je povinen bez zbytečĺého ođkladu infoľmovat posĘtovatele o své přeměně
(füzi, t'ozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V pfipadě přeměny příjemce přechőĺzejí
práva a povinnosti z této smlouvy na ptávĺiho nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kte# má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žađatelr.ům' popř. zveřejĺit, ĺa zákJadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnipozdějších přeđpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípadě zjištění zävažtých nedostatků płi rcalltzaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu ođevzdáĺĺ vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je posĘtovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu obđrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní sftany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáru, ze sr

smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavíra)i svobodně avážně. Na důkaz 1ýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci ĺad Sázavo,l 20.06.2017

Mgĺ. Maĺtin l{ađnožka
stafosta

Mgĺ. Stanislav Škvoĺ
předseda

poskytovatel
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lí6Rnil telefon 052
Subjekt ,ľWr h
Název akce: žadate!e

RozPoČrľ tabulka C

pol nazev Kč
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