
Smlouva ć.2017 /2/L3

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavt'ená' podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺaviďechuzemnich tozpočtu,

ve znění pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naď9ánavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Mattinem l(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41' Týnec nad Sázavoll
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., oktesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. Studio 3 - divadlo, hudba, poezie z.s.
zastoup ené Mgĺ. Teĺezou I(adlecovou, místopředsedkyní sp olku
se sídlem Růžová 37,257 41' Týnec naőSázavoa
ĺČoz zz(ll5}lg
platba v hotovosti

iako příiemce na stĺaně dfuhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1..1. Poskytovatel se touto smlouvou zavanlje poskytnout příjemci veřejnou ťĺnančĺĺ podpotu
(dotaci) v nĺže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

1..2. Dotace je ve smyshu zákona č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteqých zákonű (z,ákoĺ o fĺnanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neopĺávněné použití dotace ĺa jný než sjedĺaný účel nebo zadtženi pĺostředků patiicích
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněru.

Čhnek II.
Účel dotace
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2.3

2.1

2.2.

3.1

3,3.

Dotace je poskytována ý1ntađĺě za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2017
pod bodem č' 2 - Ákce pto děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1
této smlour,ry, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3L.!2.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesľní být použity k jinému účelu a musí být použiry
pouzev souladu s písemnou žźĺđostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit ze)ména
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové sptátĘ
c) daĺy (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoĹádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. vydaje, kteĺé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazaje uvádět město Týnec nad Sázavou jako posĘtovatele dotace
na všech ptopagačních mateiá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vys toupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adľesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, đojde-li
k nim v době od jejího uzavŤeni do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozđěji do 10-ti
đnů ode đne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci., plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závazĺými právnimi předpisy, tj. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samosptávy, đodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvní
předpisy včetně pĺávních předpisri vydaných městem Týnec ĺadSázavow.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 6.000 Kč (slovy: Šesttisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve wýši 6.000 Kč (slovy: Šesttisíc kotun česĘch) jeĄtá z ľozpočĺlměsta
Týnec nadSäzavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením ć,. Z]N.ĺ2017 /15/1l.

Dotace bude poskytnuta jednotäzově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
naűčetpříjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že płíjemce použije finanční pĺostiedky v Íoupoľu s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové ťĺnančnl, pľostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet

3.2.

4,1.

4.2.

4.3.

4,4.

4.5.
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poskytovatele uvedený vzáh|aví této smlouvy, a to nejpozđěji do 30 dnů od doĺucení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce přeďoži pfijemce poskytovatels' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, výčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyičtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvLáštnlch pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a poIožky,
kteľá byla z poskytnuté dotace ahrazena, včetně kopií wýpisů z účtw příjemce
prokazajicích použití dotace. Do vFúčtováłnlllze zahtnout vyhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo výčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31'.1'2.201,7.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpánl dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991, Sb., o účetnicwí' ve znění pozdějších předpisů.

ClánekYI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použíú'
đo 31,12.2077.

ČhnekVII.
Kontĺola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetrrictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodňován:'
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 Iet, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a íčetnĺ
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouł7 je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoých ptavidlech űzemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
k6zĺě ve qiši neopĺávněně použiých ĺebo zadržených pĺostředků.
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8.2

8.3

9.7

9.2

9.3.

9.4,

9.5

9.6

Zaprodlent s odvodem za poľušení tozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatltpeĺáIe
ve qiši 1 pĺomile z částky odvođu za kažđý den pľoďení, nej1ýše však do výše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uveđených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'rych pĺavidlecLl űzemnich ĺozpočtů, ve zněĺi pozdějších předpisů' V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ľozpočtové käzĺě ve qýši
1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zárcétečná ustanovení

Yzájemnä práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, ze1méĺa zákoĺem o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních
tozpočtu a občanshým zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na pĺávního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že t^to smlouva, jakož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelr.ťlm, popř. zveřejĺit, ĺa záHzdě zákona
č. 1'06/1'999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zĺěnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v p[ĺpađě zjištění závažných nedostatků pĺi rcahzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzđánl vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávĺěn ýoučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní Stfany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednání, že si
smlouvu před 1ejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejim obsahem souhlasí' a že 1i
uzavta)i svobodně avážně. Na důkaz {še uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nad Sázavou 1'6.03.2077

Mgĺ. Maĺtin l{ađnožka
staÍosta

Mgt. Teĺeza l(adlecová
místopřeđsedkyně

posĘtovatel
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Rozpočet tabulka C
r. Tereza Kadlecová / 605109404M

Subj{ Studio3-divadt o, hudba, poezie z.s
Náze ADVENT

pol. nazev Kč

I TISK 300
2 HUDEBN PODKLADY 200
3 REKVlzlTY, KosTÝMY 300
4 CD/DVD (disky,obaly) 120
5 DESKY 80
6 PRoNfuEMsÁLUVEsPoLÉč s00
7 KULlsY (barvy, látky''.) 300
8 PUBLIKACE. zpěvníky, texty k tvorbě scénářrj 400
9 CD - s orig.nahrávkam'i 300
10 ZVUKoVÁ TECHNlKA 200
LT ogče nsTVÉŇÍ- uĺĺčtv 100
L2 PRONAJEM PRosToR PRo KULlsY A KosTÝMY 200
13

L4

15

16

L7

18

19

2A

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37
38

39

40

Celkem 3000





I

J
Rozpočet tabulka C
vvpl r. Tereza Kadlecová / 60sr09404
Subj Studio 3 - divadl poezie z.so,
Náze

pol. nazev Kč
t TISK 300
2 HUDE PODKLADY

REKVIZITY

D ba

200
3 300
4 t20
5 DESKY 80
6 PRON EM LU VE SPOL M CENTRU NEC 500
7 KULISY ba lát 300
8 PUBLIKACE. z k tvorbě scénářů 400
9 CD -so hrávkami

ZVU TECHNIKA
ERSTV - bal

PRO EM PROSTOR PRO KULISY A

300
10 200
TT 100
t2 200
13

1,4

15

16

17

18

T9

20

2t
22

23
24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34
35

36

37
38

39
40

Celkem 3000




