
Smlouva ć,.2017 /2/8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍeĺá podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtowých pĺavidlechilzemĺĺch ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisti

mezi niže uvedenými smluvními stranami:

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Mattinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovateľ)

a

2. zo ČscH Týnec nad Sázavou
zastoupený: Josefem Šk'étor', předsedou
ICO:711,58642
se síđlem: KNáklí 404,257 47TýĺecnadSázavow
platba: v hotovosti

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

Clánek I.
Předmět smlouvy

1..1 Poskytovatel se touto sĺnlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce se zavazýe tuto dotaci poažit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1,.2. Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteĺ"ých zákoĺi (zákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
fĺnanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1..3 Neopĺávněné poažíĺ dotace na jný ĺež sjednaný účel nebo zadržeĺĺ ptostředků patřících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 záĺkona č' 250/2000 Sb',
o ĺozpočtov'ých pĺaviďech územních tozpočtů, v platném zněnl.

Clánek II.
Účel dotace
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2.7.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

Dotace je poskytována lýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na r.ok 2077
pod bodem č. 2 - Ákce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pľopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podtobném položkovém ĺozpočtu, ktery je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺého mőĺbýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3|.l2.20t7.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu speciÍikovanému včl.II' odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žáĺđosĺ příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit ze1ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazktĺ a leasingové splátĘ
c) daĺy (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj.ýdaje, kteľé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačnlch mateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azavření do úplného výčtování dotace, a to ne'1později do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J..). Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potiebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvnt
předpisy včetně právnlch přeđpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

čtĺnek IV.
Výše čeľpání đotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc kotun
česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc koľun česĘch) je krytá z rczpočtu
města Týnec nad Sázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec ĺad' Sázavou dne
20.02,2017 usnesením ć'. zM2017 / t5 / 11.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foľmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záIiaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanaĺni.

V případě, že piíjemce použíje finančn pĺostředky v Íoupoftl s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové Ínančru pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.2

4.4.

4.5.
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5.1.

5.2,

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺí.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončenj, rcallzace akce předloží pbíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vy'učtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude ptovedeno foĺmou kopí písemností majících náiežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá by|a z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí 1ipisů z učtu příjemce
ptokazujících použití dotace' Do łyúčtovänlllze zahtnout vyhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01'201'7 do 37'12201'7.

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

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
đo 31'.72.2077.

ČlánekYII.
Kontrola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteqých zákoni, ve zĺění pozdějších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce konftolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příiemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou 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 .ĺykazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a ačetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o tozpočto'qých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtu, ve zĺění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení rczpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8,2

8.3.

9.1

oa

9.3.

9.4.

9.5

9.6

ZaptođIenl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně )e příjemce povinen zapIaitpenále
ve v'ýši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejqiše však do qýše tohoto
ođvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováĺo za méĺě
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve zněni' pozđějších předpisů. V případě
poĺtršení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ĺozpočtové kázně ve vyši
70 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.
Zá,lľěrcćná ustanovení

Yzá)emná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtoqých pľavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem,

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

Příjemce beĺe na vědomí, že t^to smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout źadate|tĺm, popř. zveřejnlt, na záI<Iadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v päípadě zjištění závažných nedostatků pťt rcahzací akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánl wučtován poskytovaných finančních ptostředků,
je posĘtovate| oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosi o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní stľany shodně pĺohlašují, že jsou zprisobilé k tomuto ptávnímu jednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, r'ozumi jí z s jejím obsahem souhlasí, a že 1í
uzav'ltají svobodně avážně. Na důkaz v'ýše uveđeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nad Sázavol 29.03.2017

Mgĺ. Maĺtin lšadtnožka
StaÍoSta

Josef Škĺéta
předseda

posĘtovatel

Stánka 4 z 4

příjemce



p'

RozPočrľ tab lka C

pol. nazev Kč

t lD000,ł
2

3

4

5

6

7

8

9

10

t7
72

13

74

15

16

t7
18

t9
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27

22
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24

25

26

27
28

Ż9
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31
32
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35
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Název akce: Podpis žadatele
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