
Smlouva ć,.2017 /2/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďechuzemnich ĺozpočtů,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezĺ nĺže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nad'Sázavog
zastoupené staÍostou města Mgľ' Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41TýnecnađSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Divadlo Netopýľ z.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předseda spolku
IC: 266661,03
se sídlem: okf:užÍll 429, 257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna a's.
číslo účtu: 328403399 / 0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (đále jen ,,příjemce")

ČHnek l.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazu)e poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané '1lši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlour,7.

1.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné správě
a o změně některych zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺění, veřejnou
fĺnanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

1,.3 Neopĺávněné použití dotace na jný než s)ednaný účel nebo zađtžení pĺostředků patiicich
poskytovateli je poľušenim rczpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtových ptavidlechuzemnich tozpočtu, v platném zĺěnĺ.
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2.2.

Čtánek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací ĺa rck 2077
pod bođem č. 2 - Äkce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu, kteqý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t.12.2017.

Příjemce je povinen pollžít dotaci pouze kúčelu specifĺkovanému včl.II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žárdostipříjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze htadít zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky ŕinančních závazků a leasingové spláĘ
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžícbpoiádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj' ýdzje' kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti pří|emce

3.1 Příjemce se zavazu1e uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajri uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni đo úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti' stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisljlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospĺávy, dođtžovat vešketé televantní obecně závazĺé právní
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad'Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. Poskytovatelposkytne příjemci đotaci ve qýši 21.000 Kč (slovy: Dvacetjednatisíc koľun
česĘch).

Celá ďotace ve qýši 21.000 Kč (slovy: Dvacetjednatisíc koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nađSázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastapitelstvu města Týnec nad' Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zjsl2017 / t5 / 1l.

Dotace buđe poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záb|aví této smiouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.2

4.4.
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4.s V případě, že piíjemce použije ťĺĺaĺčnl pĺostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté fnančrĺ pĺostřeđky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťlĺaĺčrĺ prostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
posĘtovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to ne;později do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrvy poskytovatele k jejich vtácení''

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce předloží piíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do L5.0L.20L8, vyúčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Výčtování bude ptovedeno foľmou kopií písemností majících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštních ptávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z posĘtnuté dotace uLltazena, včetně kopií wýpisů z íčtw příjemce
ptokaz,,Ąících použití dotace. Do vyúčtovánĺlze zaLltĺout 1ýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31,.72.2017.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpánl' dotace v souladu
se zákonem č. 563/L991, Sb., o účetnicwí, vę zněĺĺpozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití đotace

6.1 Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiti
đo 31.12'201,7.

ČHnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
sptávě a o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně đalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe č1' VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistickýcb výkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněĺi, uchovávat účetní záznamy a a učetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,ry beĺe na vědomí, že kažđé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázĺě ďe ustanoven $ 22 zákona
ć.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovateI je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu zapotušení ľozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiých nebo zadtžených ptostředků.

8.1.
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8.2.

8.3.

9.7.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ZaprodIeĺl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové käzně je příjemce povinen zaplaitpenále
ve v,ýši 1 pĺomile z čásĘ odvodu za kažđý den pĺodlení, nej1ýše však do 1ýše tohoto
odvodu.

Potušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2, je považováĺo za méĺě
závažĺé porušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č' 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtů, ve zněĺí pozdějších přeđpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení tozpočtové kázĺě ve ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.
Zá,ľľ'éĺećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě '4ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy' zejména zákonem o ľozpočtowých pĺaviďech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného ođkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce píecbäzejí
práva a povinnosti ztéto smlouvy naptávĺiho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žadateI,im, popř' zveřejtit, ĺa zá|ďadě zákoĺa
č. 106 / 1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve znětű pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípađě zjištění závažných nedostatků pii tezllzaci akce,
včetně neđodĺžení teĺmínu ođevzdánl vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je posĘtovatei opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z níchž po jednom stejnopisu obdrži
kažđá ze smluvních stľan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeďĺáru, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzav'ltaji svobodně avážně. Na đůkaz rýše uvedeného připojují své vlastnofuční podpisy.

V Týnci ĺadSázavou 14.03.2017 V Týnci nadSázavol 13.03'2017

Mgĺ. Maľtin I(adĺnožka
staÍoSta

Jatos|ava Raková
předsedkyně

poslrytovatel
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RozPočeľ tabulka C
Vyplnil / telefon J" łQŕk,cu+l 433 b-Jď5vs
Subjekt Đ l vpll,a l,łřreŕu(Ŕ '} -.J'.

Podpis žadateleNázev akce: 0 ď,|orll,,t LLv' D ĺvnĐFĺĺu t' 7fr\ĺ vł"L

pol název Kč

t lł,ilt/)frn'p-b fftĺl uo>Ifu&d J t 4| oł aea' *
2 T řüłĺlll ek b€ 7ftł t,łŤF-ltł' }*kr4, 4ĺłn.| *
3

4

5

6

7

8

9

10
L7

t2
13

t4
15

16

t7
18

L9

20

2t
22

23

24

25

26
Ż7

28

29

30
31
3Ż

33

34
35

Celkem ,! / Žaar-




