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lzavÍenápodle $ 10a zákona č.25O/2000 Sb., o ĺozpočtor1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů,
ve znětí pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staĺostou města Mgt' Maĺtinem l(adĺnožkou
ĺČo: oozzzgoą
se sídlem: K Náktí 404,257 41Týnec ĺadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále )en,,poskytovatel")

a

2. Divadlo Netopýĺ o.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předseda spolku
IC: 266661,03
se sídlem: okĺužní 429,257 47 TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 328403399 /0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále 1en ,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ruže sjednané Úši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto ĺěho z této smlouvy.

Dotacc jc vc smys\u zőkona č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľár'ě

a o změně někteých zálkonű (zákoĺ o Íinanční kontĺole) v platném zněĺí, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použíti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadrženĺ pľostředků patřících
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.

1.?.

1.3.
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2.2

2.1.

2.3.

3.1

3.2.

.).J.

Čhnek II.
Úč.l đotace

Dotace je poskytována ýhtadně za učeLem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2016,
Pľogĺam 1, - na podpoĺu pĺavidelné spoľtovní a zájmové činnosti, na akce pĺo děti a

veřejnost, konkĺétně na k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočtu, kteqý je
přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční pĺostředky nesmí být poúity k jinému účelu a musí být použity
poize v souladu s písemnou žádostlpříjemce.

Z poskytnuté dotace ĺe|zehtadlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti pří|emce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateiáLech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce'

oznámit poskytovateli změnu ađĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaviení do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi přeđpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spńvy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvní
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve ýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce koĺun
česlcých).

Celá đotace ve qýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce koľun česĘch) 1e Ątá z tozpočtw
města Týnec nad Sázav ou'

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zis'ĺ.2016 / I0 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlour.ry, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry

oběma smluvními stĺanami.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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4.5. V případě, že póijemce použije finanční pĺostředky \r tozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od đotučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceĺĺ'

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni ĺealizace akce předloží pÜijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.l,2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2' Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopí písemností majících náIežitosti účetních
dokIadů podle zvLáštnlch ptávnich předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetáł byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií wýpisů z učťu příjemce
p rokazujicích p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu
se zákonem č' 563 / 1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Casové užití dotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace vsouladu stouto smlouvou jsou kpoužití
do31.12.2016.

ČhnekVII.
Konttola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákoni, ve zněĺĺ pozdějších předpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz:ů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen đle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněrĺ, uchovávat účetní záznamy a a učetn
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺtlšení povinností podle
této smlour,y je považováno za poľušení tozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďech uzemnĺch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhtadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázĺě ve vyši neopľávněně použitych nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

Za ptod\enl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve 1ýši 1 ptomile z čästky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejqýše však do rryše tohoto
ođvođu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pľavidlech územnich ľozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení tozpočtové kázně ve r1ýši

70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek lx.
Zźwétećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rryslovně neupĺavená se říď
příslušnými prálvnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtovych pĺaviđlech územních
ĺozpočtů a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své pŕeměně
(fűzi, rozdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piechäzejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právníbo 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 infoĺmacem:!,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žađate\tlm, popř. zveře1nit, na zálđadě zákona
č.1'06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v płipadě zjištění závažnýcb nedostatků pťĺ rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu oďevzdáĺĺ vyrlčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel oprávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele'

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnánl, že sĺ
smlouvu před 1ejím podpisem přečetly, tozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtaji svobodně avážně' Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne /ł. łoĺĺ V Týnci
Divadlo Netopýr z.s. í4. słĺí

nad Sázavou

Mgĺ' Mattin l{adrnožka
staÍosta

posĘtovatel

ľłĚsľo TÝNEc NAD sÁzAvou
K Náklí 404

25"I 41 Týnec nad Sázavou
-1-

Jaľoslavou Rakovou
předseda spolku
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