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Smlouva č,.20!6/2/L

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ Do
1ą,-
l ]k|' Znäk

b/(

uzavÍeĺápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních tozpočtu,
ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec ĺadSázavol
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K NákIí 404,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále 1en,,posĘtovatel")

a

2. KČT - místní otganizaceTýnec nadSázavou
z a s toup ený S tanislav em Sípkem, statutátĺĺ z ástup ce

IC:72073730
se sídlem: okĺužní 275,257 41' Týnecnad'Sázavoll
bankovní spojení: CS a.s.

číslo účtu: 252521 3200/0800

1.1..

1.2

1,.3

jako přlemce na stľaně dfuhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(đotaci) v ĺíže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci polžít pouŻe

ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteľých zákoĺű (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoprávněné použíti dotace ĺa j:ľlý než sjednaný účel nebo zadĺžen pĺostředků patľĺcich
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtovych pĺavidlech územních ľozpočtu, v platném zněn:'.
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Čbnek lI.
Úč.l đota".

Dotace je poskytována ýhndĺě za űčelem uveđeným v Pĺogľamu dotací na rck 2076,
Pĺogĺam 2 - jednotázové akce pľo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlourry, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

2.1 Příjemce je povinen polžit dotaci pouŻe k účelu specifikovanému v čl. II' odst' 2.1.
Poskytnuté Ínančnl pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce'

2.2. Z poskytnuté dotace nelzehraďĺt ze1ména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních zävazků a leasingové splátĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t1. wýdaje' kteté ne|ze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazlsje uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matetiá|ech ke své činnosti, '1akož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámltposkytovateľ změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-ü
knimvdoběod jejího uzzvi'eni doúplnéhovyúčtovánídotace, atonejpozdějido 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti' ke kteľé poúije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závazĺými ptävními předpisy, tj. zejména zzjisljlt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺár,y a samospĺár7, dodľžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně pńvnĺch předpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve 1ýši 2 000 Kč (slovy: đva tisíce koľun česĘch) je Ątá z rozpočí:
města Týnec nad Sázav ou.

4.3, Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsn'u města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zM20t6 / 10 / t3.

Dotace bude poskytnuta jeđnorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převođu
na účet příjemce uvedený v záhIaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

3.2.

4.4.
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4.5 V případě, že příjemce použije ťnančru pľostředky v Íozpoťu s touto sm]ouvou nebo

ĺevyčerpá všechny poskytnuté finančni pľostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit

poskytovateli takové Íinanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, 
^ 

to neipozději do 30 dnů od doručení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončetú reahzace akce předloží pÍijemce poskytovatels' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však ĺ1o 15.1.20t7, vyúčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícich náIežítosti účetních
dokladů podle zvláštnlch pńvních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z učt',l příjemce
ptokazujicich p oužití dotace.

Příjemce ie povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,99L Sb., o účetnicwí, ve zĺěnípozdějších předpisů.

5.2

5.3

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.2016.

Čhnek VII
Kontrola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné

spľávě a o změně některych zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smloury.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických lýkazű, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnictví, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetĺí
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoveni \ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech ílzemrĺch ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ľozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2. Za ptod|enl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je pří)emce povinen zap|aĺt penále
ve r.7ši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nej1ýše však do 'rýše tohoto
odvođu.

8.3. Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. 1e považováno za méně
závažné poĺušení rczpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorrych pĺavidle ch uzemních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poľušení ľozpočtové kázně ve 1ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Článek IX.
Závércćná ustanovení

9.1,. Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupľavená se říď
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ľozpočtov,ých pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

9.2. Příjemce je povinen bez zbytečĺého odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
práv a a povinnosti z této smlouvy na ptáv nibo nástupce.

9.3 Příjemce beĺe na vědomí, že t^to smlouva, jakoź i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadateLűm, popř' zveřejnit, na záĺHadě zákona
č. 1'06/1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněĺĺ pozdějších předpisů'

9.4, Příjemce beĺe na vědomí' že v pÍípadě zjištění závažných nedostatků pIí rcallzaci akce,
včetně nedodľžení teĺmínu odevzdáns' vyúčtování poskytovaných fĺnančních pĺostiedhi,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z prostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ĺlchź po jednom stejnopisu obdrží
kažđá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před jeiím podpisem přečetly, tozumi ji a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
lzavlta1í svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

ł 4 łłĺĺV Týnci nadSázavou dne V Týnci nadSázavorr dne ô'ł z a /ĺ

,/Łry
Stanislav Šípek

přeđseda
Mgt. Mattin I(adĺnožka

staÍosta

posĘtovatel

MĚsTo ľÝľnc NAD sÁzAvou
K Náklí 404

Ż57 4t Týnec nad Sázavou
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Rozpočet tabulka C
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Celkem Joad, -




