
Smlouva č,.2017 /2/14

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaväená poďe $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ľozpočto1ých pĺaviďech územních tozpočtů,

ve znéní pozdějších přeđpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené Statostou města Mgĺ' Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNákií 404,257 47TýĺecnadSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (đále jen,,poskytovatel')

2. sDH Kľusičany
Zastolp ený: Pavlem Fĺankem
Iftusičany 82, 257 47 Týnec nad Sázavoa
platba: hotově

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příiemce")

ČHnek I.
Předmět smlouvy

1..1. . Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v ruže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něbo z této smlouvy.

1..2. Dotace je ve smysLu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční konüole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqých zákonű Q,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

l.J. Neopĺávněné použiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadržeru pľostředků patłících
poskytovateli )e poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.
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2.2.

2.1.

2.3

3.1.

3.2

3.3.

4.1.

4.3

Čtánek II.
Účel dota".

Dotace je poskytována ýbrudně za účelem uvedeným v Pĺogtamu dotací na rok 2017
pod bodem č. 2 - Äkce pĺo děti a veřejnost nebo akce výnzĺě pľopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteľy je přílohou č. L
této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí đotace do 3'l'.l2.20!7.

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

Poskytnuté fĺnanční ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
polze v souladu s písemnou žáđostj'příjemce.

Z poskytnuté đotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžícbpoäá,'daných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zzvazuje uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele đotace
na všech pĺopagačních mateĺáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojđe-li
k nim v době ođ jejího azavteni do úplného vyučtování dotace, a to nejpozděii do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánl státní spľávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závzzné ptávnĺ
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

Čtánek IV.
Výše čeĺpání dotace

PosĘtovatel posĘtne příjemci dotaci ve qýši 6.000 Kč (stovy: Šesttísíc kotun
česĘch).

CeIá dotaceve qýši 6.000 Kč (slovy: Šesttisíc kotun česĘch) jeĄtá z rozpočtllměsta
Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstyu města Týnec ĺad Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením č,. z][lÍ2017 / 15 / 1l.

Dotace bude posĘtnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 đnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.2.

4.4.
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4.5. V případě, že příjemce použije finanční pĺostředky v fozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté fĺĺaĺčnl ptostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáhlaví této smlouvy) 

^ 
to ne1později do 30 dnů od doĺučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácetĺ.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcahzace akce předloží přijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.201'8, výčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyučtování bude pĺovedeno fotmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvlźĺštrĺch pńvnlch' předpisů s označením účetního dokiadu a po|oźky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z űčt;u příjemce
prokazujících použití dotace' Do r,yričtovánílze zahtnout v'ýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo łyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2077 do 31'.1,22017.

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

ClánekVI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,.122017.

ClánekVII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonli, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontolu účetrricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržovánl'
ustanovení této smlouvy.

1) Pfijemce je povinen poskytnout poskytovateľ vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly podle čI. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistickýcb ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1,991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a učetnl
doklady.

Clánek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení tozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtolých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn poźađovat úhĺadu odvodu za potušeni ľozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených ptostředků.

8.1

Stránka3 z 4



8.2.

8.3.

9,1,.

9.2

9.3

Za prodlenl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapLaĺt penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺođlení, nejv'ýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. ođst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení tozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtových pĺavidlech' űzemnch ľozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení tozpočtové käzně ve r,7ši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závércćnä ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neuptavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákoĺern o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného ođkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rozdělení apod.) či vstupu do ükvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy na ptáYniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva, jakož i další dokumenty s ptněním této
smlouvy související, kteń má' či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\im, popř. zveřejnit, na zál<Ladě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

9,4. Příjemce beĺe na vědomí, že v płípadě zjištění závažných nedostatků pii teallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu oďevzdánĺ Ę.účtování poskytovaných finančních ptostředků,
je posĘtovatel optávněn r,floučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,7hotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

9.6 Smluvní sftany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđĺánt, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozlmi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jĺ
uzavtají svobodně avážně' Na důkaz rýše uvedeného připoju1í své vlastnoľuční pođpisy.

V Týnci nađ Sázavou 17 .05.2017

Mgĺ. Maĺtin I{ađnožka
staÍoSta

PavelFĺaněk
předseda

poskytovatel
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RozPočrľ tabulka C
Vyplnil / telefon 7r//'f/ frłz:a<

V,U
žadatele

Su łĄil lłľła7rlł
Název akce: ?ptbza ,ź?ň^h

pol. název Kč

1, D3ć>z/77,'tv4 4 ďad
2 tś_oa
3 2F//pzłť€

"<3/.
4 řoa
5 X)U ft"a
6

7

I
9

10
tt
t2
13

L4
L5

L6

t7
18

1.9

20

2L

22

23

24

25

26

27
28

29
30

3L
32

33
34
35
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