
Smlouva ć,. 20L7 / 6/ 4

sMLoUvA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavÍcná poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtov'ých pĺaviďech územních tozpočtu,

v e znéni pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgľ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: KNáktí 404,257 47TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nad,Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

1..7

a

2. Mgt. Bedľch Vymětalík, fatář
se síďem: Rímskokatolická fatnost Týnec ĺadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna
číslo účtu: 321 991 31'9 /0800
tČo: oĺo 64 5O2
DIČ: CZ 616 64 5O2

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

ČHnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazwje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v nlže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2 Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konftole ve veřejné spĺávě
a o změně někter.ých zákontĺ Q'źkon o finanční kontole) v platném zněni, veřejnou
ťlnaĺčnpođpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa'

1.3 Neoptávněné použití dotace na 1ný než sjednaný účel nebo zadtženi pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 záłkoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqých pĺaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněru.

Suáĺka1' z 4



2.2

Čbnek II.
Účel dotace

2.1. Dotace ie poskytována ýhndně za űčelem opfavy Il. záryadní části ohľadní zďi faty
veđoucí okolo stezĘ.

Příjemce je povinen použít dotaci potJze kúčelu speciÍikovanému včl.II. odst. 2.1.

Poskytnuté finančnl pĺostředky nesĺní být použity k jinému účelu a ĺnusí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s v,ýjimkou věcných cen v soutěžícb poÍádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (t1.ýđaje,kteté ĺeIze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

3.7 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako posĘtovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných
r,ystoup eních příi emce.

3.2. ozĺámlt poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azaväení do úplného vyučtování dotace, a to ne1pozděii do 10_ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti, ke kteľé poažl1e dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
zävaznými prävnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně zävazné ptávnĺ
předpisy včetně pńvĺĺch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve v,ýši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun
česĘch).

CeIá dotace ve 1ýši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíc koĺun česĘch) jeĄtá z rozpočtĺ
města Týnec nadSäzavov

4,3 Poskytovatelĺozhoď o přidělení dotace v Radě města Týnec nađSázavou dne 05.06.2017
usnesením č. RM2017 /1l/28.

4.2

4,4. Dotace bude poskytnuta jeđnotázově foľmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,7
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pii)emce použije finančn ptostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
posĘtovateli takové fĺĺančĺl pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.5
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5.1.

5.2.

5.3.

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlour,y, a to ne)později do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni reahzace akce předloží piijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyűćtováĺru včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyučtování bude pĺovedeno formou kopií písemnosĺ majících náležitosti účetních
dokladů podle zvläštĺĺch pńvnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z posĘtnuté dotace ahtazena, včetně kopií wýpisů z učtw příjemce
prokazujících použití dotace. Do vyúčtovánĺLze zahtnoĺtýhtadĺě účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění posĘtnuté v období od' 7.1,.2077 do 37.72.2017 .

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci ćetpáru dotace v souladu
se zákonem č. 563/L991Sb., o účetnicwí, ve zĺěĺűpozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
đo 31'J22077.

ČHnek YII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některých zákoĺi, ve zĺěĺĺ pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce konttolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodůováłnl,
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazrl, 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 účetnicwí, v platném znění, uchovávat účetní záznamy a a učetĺll
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouł7 bete na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považoväĺo za poľušení tozpočtové käzně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých ptavidlech űzemnlch ĺozpočtu, ve zĺěrĺ pozdějších
předpisů, a posĘtovate| )e opĺávněn požađovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiých nebo zadržených pľostředků.
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8.2

8.3

9.7

9.2,

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

Zaprcdlenl s odvodem za poľušení ĺozpočtové káĺzĺě je příiemce povinen zaplaĺt penále
ve v,ýši 1 pĺomile z č6ĺstky odvodu za každý den pĺodlení, nejvýše však đo qýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2' je považováno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorrych pľaviďech uzemnich ľozpočtů, 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.
Zá,ľércćná ustanovení

Yzáqemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnmi předpisy, zejméĺa zákoĺem o ĺozpočtoqých ptaviďech územních
ĺozpočtu a občansĘm zákontkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy naptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteté je posĘtovatel povinen poskytnout žadateh.ůrm, popř. zveřejnit, na zál,Jadě zákonz
č. 1,06 / 1999 Sb., o svobodném přísťupu k infoĺmacím , ve zněni pozdě1ších předpisů'

Příjemce beĺe na vědomí, že v pilpađě zjištění zävažných nedostatků p{ĺ rcallzaci akce,
včetně nedoddení teĺmínu ođevzdáĺĺ vyučtování poskytovaných finančních pĺostředků'
je poskytovatel oprávněn ýoučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozlmi jí a s jejkn obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuají svobodně avážně' Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nađSázavou 26.06.2017

Mgt. Maľtin I{adtnožka
staľosta

Mgt. Bedřich Vymětalík
fańI

poskytovatel
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