
Smlouva ć,.20t6/2/10

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stľanami:

L. Město Týnec nadSázavou'
zastoupené stafostou města Mgĺ. Maľtinem I(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nađ Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbrami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. SDH Týnec nad'Sánavou
zastoupený: Michalem Pěkným
adtesa: Benešovská, 257 41, Týnec nađ Sázavoa
platba: v hotovosti

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1.. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané Úši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2 Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteých zákoni (z,ákon o fĺnanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3, Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zađtženi prostředků patšících
poskytovateli je porušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb',
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.

Čbnek II.
Úč.l dot"".
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2.2.

2.1, Dotace je poskytováĺa ýbtadně za űče|em uvedeným r. Pľogtamu dotací na rck 2076,
Pĺogĺam 2 - jednorázové akce pľo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podtobném položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen polňit dotaci pouze k účelu speciŕikovanému v čl. II. odst. 2'1.

Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použíty k jinému účelu a musí být použity
poł;rze v souladu s písemnou žádostlpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace ne|ze hradĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leasingové splátky
c) dary (s r{jimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifik ov ané ý daje (tj. ý da1e, kteté ne|ze účetně doložit)

Článek III.
Povinnosti příiemce

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

3.2. oznámitposkytovateli změnu adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knimvdoběod jejího uzavieni doúplnéhovyučtovánídotace, atonejpozdějido 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

-).J Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými púvnimt předpisy, tj. ze1rnéna zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgán| státní sptávy a samospĺávy, dođtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvĺí
předpisy včetně pľátvrĺch předpisů r,ydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1'. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 1000 Kč (slovy: tisíc koľun česĘch).

Celá dotace ve vyši 1 000 Kč (slovy: tisíc koĺun česĘch) je Ątá z tozpočtu města
Týnec ĺadSázavou.

4.3, Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasupttelstvu města Týnec nad Sázavou dne

8.2.2016 usnesením ć,, z]s'ĺ.2016 / t0 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30

dnů od podpisu této smlour,ry oběma smluvními stĺanami.

V přípađě, že p771emce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vrácení.

4.2

4.4.

4.s
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Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni reallzace akce předloži pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však clo 15.1.2017, vyúčtování včetně stučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícich náIežitosti účetních
dokladů podle zv|áštních pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí wýpisů z učtu příjemce
p t okazujících použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řáđnou a oddělenou evidencĺ čeryánl' dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991' Sb., o účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

Čhnek VII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné
spľávě a o změně někteých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržovánl
ustanovení této smlouvy.

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

Čhnek YIII
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porrršení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoveni $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech űzemnĺch ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn poźadovat úhľadu odvodu za poĺušení ľozpočtové
kázně ve ýši neopĺávněně použitych nebo zadržených ptostředků.

Za prodlení s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapla:drt penále
, ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejrýše však do {še tohoto

'odvodu.

8.2.
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f].3.

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

V T'ínci nadSázavou dne ő: J- /'"/( V Týnci nadSázavou dne

Mgĺ' Maĺtin Išadnožka MichalPěkný
staĺosta

posĘtovatel příiemce

Poľušcĺrí pĺlvinností uvedených r.člárrku III. oclst. 3.1,. a 3.2. 1e p<>važ<>ván<> za méně
závažné. poĺušení ĺozpočtor'ó kázně r.e smyslu \ 10a oclst.6 z'ák<>na č.250/2000 Sb.'
o ľozpočtovýclr pĺaviĺlleclr územníclr ĺozpočtű, vc znění pozclějších přcdpisů. V případě
poľušení těchto pclvinností se uloží příjemci odr'od za porušení ľozpočtové \<ázně ve qýši
1'0 '/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závětećná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neuptavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtor,rych pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likviđace. V případě přeměny příjemce píecházejí
práva z povinnosti z této smlour,ry na ptávĺího nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato Smlouva' jakož í další dokumenťy S plněním této
smlour,ry související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen posĘtnout žadatelům' popř. zveřejnit, na zál<Lađě zákona
č. 1'06 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím , ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pŤipadě zjIštěni závažných nedostatků pÍi realĺzaci akce,

včetně nedodľžení tetmínu odevzdáni vyúčtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺosďedků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednání, že sl
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavtaji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

c, f . 2,.1o

I

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAV0i,
K Náklí 404

257 4I Týnec nad Sázavotl
-1-
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Rozpočet tabulka C
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