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oUvA o PoSIľTNUľÍ ooTACE
uzavÍenápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pľavidlechuzemnich ĺozpočtu,

ve znění pozdějších předpisů

mezí níže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ' Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Sbor dobtovolných hasičů Zboíený Kostelec
zastoupený: Lukášem lGivánkem, jednatelem

adĺesa: Zboi'ený I(ostelec,257 41 Týnec nadSázavou
platba: v hotovosti

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

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1.

1.2

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou flnančnl podporu
(dotaci) v niže sjednané Úši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe

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

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoni (zákon o finanční kontľole) v platném zněni, veřejnou
ťnaĺčnipodpoĺou avztahuji se na đ všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoptávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtźenl' pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto'qých pľaviďechuzemních ĺozpočtů, v platném zněnl.

Čbnek II.
Účel dotace
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2.3.

2.1.

2.2

3.1

3.2.

.).,).

Dotace je poskytována ýbtadně za űčelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na ľok 2016,
Pĺogĺam 2 - jednorázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podľobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlouvy, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen polžit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst' 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádost: příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľađit ze1ména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpołá'daných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýda1e (tj. ýdaje, které nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti pří|emce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož í při všech veřejných
r,7stoupeních příj emce.

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy sidIa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího uzavieni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé poúlje dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými právnmi předpisy, tj. zejména zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnt
předpisy včetně právnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve wýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koľun česĘch) jeĄtä z rczpočtu města
Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. ZM.2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorá,zově příjemci, kteĺý je uvedený v záh|avi této smlouvy,
a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pĽtjemce použije ťlnančrĺ pĺostředky v Íoupofu s touto smlouvou nebo
ner,yčerpá všechny poskytnuté ftnančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové ťtnanční pĺostřeđky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4,1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouł7, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce předloží płijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
ne1později však do 15.1.20L7, ł7účtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vy'učtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majícich náIežítosti účetních
dokladů poďe zv|áštních ptávních předpisů s označením účetního đokladu a po|ožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií qŕpisů z Ĺlčtu příjemce
p rckazujících p oužití dotace.

5.3. Příiemce je povinen vést řádnou a odděIenou evidencí četpáni dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1,991, Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poažiti
do31.12,2016.

Čbnek YII
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonű, ve zĺěĺí pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodŕování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. 6.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetĺi
doklady.

Čhnet YIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých ptavidlech űzemrĺch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ľozpočtové
käzně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

Za ptođIeni s odvodem za porušení ĺozpočtovékázně je příjemce povinen zapIaĺt penále
ve v,ýši 1'pĺbmile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejlýše však do {še tohoto
odvodu.

8.2
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8.3.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5

9.6

Porušení pĺlvinností ur.cderrýclr včlánku III. odst. 3.1. a 3.2, je považĺ>váno 7'^ mefle
závažĺé poľušení ľozpočtové \<ázně r'e smyslu \ 10a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorýclr pĺavidleclr územních ľozpočtu, ve znění pozdějšíclr předpisů. V případě
poľušení těchto por.inností se uloží plYíjemci odvod za poĺušení ľozpočtové kázně ve r,ryši

10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
LavefecÍ) ustanovenl

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoých pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanský m zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své pŕemeně
(füzl, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí
p ráv a a p ovinno sti z této smlour,ry na pľáv niho nástup ce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva' jakož í další dokumenty S plněním této
smlour.ry související, kteń má' či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadatelr,im, popř. zveřejnit, na zál<Iadě zákona
č.106/1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v pťĺpadě zjištění závažných nedostatků pĹi rcallzaci akce,
včetně nedodtžení teĺmínu odevzdání výčtování poskytovaných Íinančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn ĺ.ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nicbž jeden stejnopis obdĺží
příjemce a dva stejnopisy poskytovatel.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumj jí a s je1ím obsahem souhlasí, a že )i
uzavlta)i svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne V Týnci nadSázavou dne jĺ 'f /i/(

Mgĺ. Maĺtin l{adnožka
StaÍosta

poskytovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náktí 404

257 41 Týnec nad Sázavou
-1-

Lukáš lGivánek
jednatel

příjemce
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Rozpočet SDH Zbořený Kostelec
na dotace Z pľogramu akcí konaných za přítomnosti veřejnosti.

Ceny do soutěží pľo děti ........
občerstvení pľo děti na akcích

3 028,-
2 080,-

sH ČMs
Sbor dobrovolných

Zbořený
257 41 Týnec nad

haslčt1




