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S o PoSI(YTNUTÍ DoTACE

Neopĺávněĺé použiti dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušenim rczpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtov"ých ptavidlech územních tozpočtů, v platném zněni.

Čhnek II.
Účel dotace

LJ
TJ

Čĺsto i.

Lisfy /Přĺlohy:

a

1..2.

1.3.

uzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'ĺých pĺavidlech územních ľozpočtů'
ve zněni pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Mattinem l(adĺnožkou
TCO:00232904
se síďem: K NákIí 404,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. Zo ČscH Týnec naďSázavou
zastoupený: Josefem Šk'étoo, předsedou
ICO:71,158642
se sídlem: K Náklí, 257 4lTýnec ĺađSázavo,l
platba: v hotovosti

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v niže sjednané 'yši a piíjemce Se zavazu1e tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyshl zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné spĺávě
a o změně některych Żákoĺ:ů (z,äkon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
Íinanční podpoľou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
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2.2

2.3

2.1.

3.1.

3.2.

J.i.

Dotace je poskytována vyhradně za učeIem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na ľok 2016,
Pĺogtam 2 - )ednorázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smloury, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3l,12.2016.

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

Poskytnuté finančrĺ pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
povze v souladu s písemnou žádost:příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátky
c) dary (s vyjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍädaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. vydaje' kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzav[ení do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne' kđy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit vešketé povinnosti stanovené obecně
závazĺými právními předpisy, ť1. ze1ména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazné ptávnl
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1iši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koľun česĘch) 1eĄtá z tozpočtu města
Týnec nadSázavou.

4.3 Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zN'ĺ2016 / t0 / 13.

4.4, Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci, kteý je uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami'

4.5. V případě, že püí1emce použije finanční ptostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančni pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové ťĺnančni pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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5.1

5.2.

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlour,y, a to nejpozději ĺlo 30 dnů od doĺučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení reaLlzace akce předloži pĄemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do !5.1.2017,vyučtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních
dokladů podle zv|áštĺich ptávnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace lhrazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
prokazujících p oužití do tace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1,991, Sb., o účetnicťví, ve znění pozdějších předpisů.

Čbnek VI.
Časové užití dotace

5.3

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

Čhnek VII.
Kontĺola

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

spľávě a o změně některych zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đodržovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly poďe čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zák<>na

č.563/1'991' Sb., o účetnictví, vplatném znělí, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně đle ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pĺaviďech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porrršení rozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených ptostředků'

Za prod|ení s odvodem za poĺušení rozpočtovékázně je příjemce povinen zaplait penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za kaźdý den pĺodlení, nejvýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

8.2
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8.3.

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6

Poľušeĺrí povinností uvedenýclr v článku III. ĺldst. 3.1. a 3.2' 1e považován<> za méně
závažté poľušení ĺozpočtové \<ázně ve smyslu $ 10a oĺlst. (l zákona č' 250/2000 Sb.,
o ľozpočtových pľavidleclr územních ĺozpočtu' vc znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za potušení ĺozpočtové |<ázně ve vyši
10 o/o z poslĺytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,łýétećĺá ustanovení

Yzájemná' práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupľavená se říď
příslušnými pľávními předpisy' zejména zákonem o ľozpočtowých pľaviđlech územních
ľozpočtu a občanským zákonikem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
p táv a a p ovinno sti z této smlouvy na p ráv níbo nás tup ce.

Příjemce beĺe na vědomí' že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlour,ry související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům' popř. zveřejnit' na zál<7ađě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pĺípadě zjištění závažných nedostatků při reattzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáni r.ryúčtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu 1ednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavta)i svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne /3 4. 4u/ŕ V Týnci nadSázavou dne y'S ł' *ĺł

Mgľ. Maĺtin I{adnožka J
stafosta předseda

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

, -. ,,płíF'r.'pe- 
' '"' !':

Ćĺ'srv lJ-ľ,;';1,,, i,, Ĺ',
'ĺÝN't,*' "- 

''-
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Rozpočet tabulka C
lnil telefon

z/1

2Żrr?aĺ-.,Název akce:

Kčpol. nazev

"r. /Żť/,-t 1ł/r/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,L

t2
13

74

15

16

t7
18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem J: ///,-




