
Smlouva ć.2017 /2/7

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavieĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďechűzemnich ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezĺ nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I{adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náktí 404,257 47 Týnec ĺad Sázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatelna stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel")

^

1.7

1.2.

2. lunźlk- svaz skautů a skautek ČR
zastoupený: Romanem Šind"lářem
IC: 67664685
se sídlem: Topolová l8Z9,Išamenice 251 68
bankovní spojení: FIo Banka
číslo účtu: 260021'7747 /201,0

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

PosĘtovatel se touto smlouvou zavazu1e posĘtnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané lryši a płíjemce Se zavazuje tuto dotaci polžít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smloury.

Dotace je ve smys|w zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně některých zákonű (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnanční podpoĺou avztahląí se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

1.3. Neoptávněné použiĺ dotace na jný než s)ednaný účel nebo zadůen pĺostředků patiicích
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlechuzemních ĺozpočtu, v platném zněn.

Stánka1' z 4



2.3

čbnek II.
Úč.l dotace

2.1.. Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pľogĺamu dotací na rok 2017

pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýrazĺě pľopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v po&obném položkovém ĺozpočtu, kteqi je přílohou č. 1
této smlouvy, ktetého mäbýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3t.12.20L7.

2.2. Příiemce je povinen použít dotaci ponze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté ťĺnanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žáđostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejménal
a) pokuty a sankce
b) spláĘ finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžíchpołádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovaĺéýdaje (tj. ýdaje' kteté nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních matenáIecb ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azavI'ení do úplného vyúčtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými právnmi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státĺrí spĺávy a samospĺávy, dodtžovzt veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé pńvnĺ
předpisy včetně pńvnich předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoll.

Čhnek Iv.
Výše čeĺpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 5.500 Kč (slovy: Pěttisícpětset korun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 5.500 Kč (slovy: Pěttisícpětset koÍun česĘch) jeĄtá z rczpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

4.3 Poskytovatel ĺozhoď o přidělení đotace v Zastupitelstĺru města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zM'2017 / t5 / 11.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

4.2.

4.4.
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4.5 V případě, že piijernce použije finanční pĺostředky v Íozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny posĘtnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťĺnančnl' pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhLaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceĺí.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce přeďoži pĽĺjemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozdějí však do L5.0L.20L8, vyúčtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežĺtosti účetních
dokladů podle zvláštnlch pńvnĺch' předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté đotace uhtazeĺa, včetně kopií výpisů z űčtu příjemce
prokazujících použití dotace. Do vyúčtovánlIze zahtĺout v'ýhľadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění posĘtnuté v období od 01.01.2077 đo 31'.1'2'201'7,

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991Sb., o účetnicwí, ve zĺěni'pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční ptostředky posĘtnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31,.12.2017.

Čbnek VII.
KontÍola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteých zákoĺt4 ve zĺěni pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou 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 ýkaz,j, hlášení a zptäv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺĺ, uchovávat účetní zázĺamy a a učetĺi
đoklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoveru $ 22 zákona
č'250/2000 Sb', o ĺozpočtowých pĺaviďech uzemnĺch ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺě ve ýši neopĺávněně použĘch ĺebo zadtžených ptostiedků.

8.1
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8.2.

8.3.

9.1

9.2.

ZaprodLenl' s odvodem zaporušeniĺozpočtové kázněje příjemce povinen zap|aitpenále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejr1ýše však do výše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považoväĺo za méně
závažné poĺušení rczpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závétećná ustanovení

Yzá)emná präva a povinnosti účastníků v této smlouvě qislovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákonem o ľozpočtoqých pĺaviďech územních
tozpočtů a občanským zákoĺfüem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füz\ rozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V přípađě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právĺlího nástupce.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, źe tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související' kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejtit, na zálďađě zákona
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozđějších předpisů.

9.4. Příjemce bete na vědomí, ževpYĺpadě zjištění zävažných nedostatků piircallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzđáni vyučtování posĘtovaných ŕinančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,ryhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdůí
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jedĺánĺ, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavtĺají svobođně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nad Sázavou 1,4.06.201,7

Mgĺ. Maĺtin Kađrnožka
staÍosta

Roman Sindelář
předseda

posĘtovatel
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