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SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtorýchpľavidlech
r.e znění pozdějšíchpředpisů

o

mezí niže uvedenými smluvními stĺanami:
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Číslo1:/f{ŕ/Ź,,//

L. Město Týnec nadSázavou

Listy/Přĺl ohy

zastoupené StaÍostou města Mgt. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavoĺ
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okÍesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

1en,,posĘtovatel")

(dále

jen,,příiemce')

a

2. Babybox pÍo odloženéděti - STATIM' z.s.
zastoupený předsedou Ludvíkem Hessem
IC 27006891
se sídlem: Pođoboľou 88, 104 00, Pĺaha 10
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:261'16319 / 0800
(dále jen příjemce)

jako příjemce na stĺaně dĺuhé

Clánek I.
Předmět smlouvy
1.1,

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančnípodporu
(dotaci) v nížesjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použítpouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této sm1ouł7'

Dotace )e ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteĺých zákonű, (zákon o finančníkontĺole) v platném znělĺ, veřejnou
ťlĺančnipodpoĺou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopĺávněné použiĺdotace na jiný než sjednaný účelnebo zadržent pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušenímĺozpočtovékázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtor"ýchpĺavidlech územníchĺozpočtu,v platném znění.
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Čbnek II.
Úč.l dotace
2.1

Dotace je poskytována ýhtadně k účeluzłizeni, rcvize a seĺwisu babyboxu' kteľéhomá
být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31. t2.2016.

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouue kúčeluspecifikovanému včl. II. odst' 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce'

2.3,

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazki a leasingové splátĘ

c)

dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpotádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované výdaje (tj. qýda1e, kteľénelze účetnědoložit)

Čhnek III.

Povinnosti příiemce
3.1

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

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síđlaa dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
atone1pozdějido 10-ti
knimvdoběod jejího uzavłeni doúplnéhovýčtováníđotace,
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

3.3. Při

své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeľépovinnosti stanovené obecně
závaznýml pľávními předpisy, ti. zejména zĄisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spĺáry a samospĺávy, dodržovat veškeĺéĺelevantníobecně závazné právni
předpisy včetně ptávnich předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.
Čtánek IV.
Výše čeqpánídotace

4.1,.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r.yši 3 000

česĘch).

Kč (slovy: tři tisíce koĺun

4.2,

Celá dotace ve v,ýši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce kotun česĘých) jekľytá z tozpočtu města
Týnec nad,Sázavoll.

4.3,

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 1l.1.2016
usnesením č. RM2016 /01/19.

4,4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převođu
na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.5.

V případě, že přijemce použije finančĺĺpĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo

nevyčetpá všechny poskytnuté finančni pľostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnípľostředky bezhotovostním bankovním převođem na účet
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poskytovatele uvędený vzáhlavi této smlour,7, a to nejpozđějido 30 dnů od doručení
písemné,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺí.

ClánekV.

Vyúčtování
5.1

5.2.

Po ukončeníreahzace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozđějivšak do 3|. t. 2017, vyúčtovánívčetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Výčtováníbude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich ptávních předpisů s označenímúčetníhodokladu a po|ožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace lhtazena, včetně kopií wýpisů z űčtw příjemce
p

5.3.

rckazujících použitídotace.

Příjemce je povinen vést řádnou
se zákonem č. 563 /1,991,

a

oddělenou evidenci četpán dotace
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

v

souladu

Čhnek VI.

Časovéužitídotace
6.1,.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31. 12.2016.

ČbnekVII.
Konttola

7.1,.

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někter"ých zákonů, ve znětĺ pozdějšíchpředpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodľžování
ustanovení této smlour,7.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľounutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazů, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991' Sb., o účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a účetní
doklady.

ČHnek VIII.
Sankce
8.1

8.2.

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, źe každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušeníľozpočtovékázĺě đleustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o ľozpočtorrych pĺavidlech űzemntch ĺozpočtu,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺaduodvođuza poĺušeníĺozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Za ptod|ení s odvodem za poĺtršeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatlt penále
ve aýši 1 pĺomile z částky odvođuza každý den pĺodlení, nejrryše však do qýše tohoto
odvodu.
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Porušenípovinností uvedených v článku III. odst' 3.1'. a 3.2. je považováno za méné
závažné poĺušeníľozpočtovél<ázně ve smyslu $ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'rychpĺavidlech územních ĺozpočtu,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníľozpočtovékázně ve vyši
1'0 o/o

z poskytnuté dotace.

čbnek IX.
Záxércćná ustanovení
9.1.

v této smlouvě rryslovně neupĺavená se řídí
Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto'"rychpĺavidlech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.

9.2.

9.3

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o své pieměně
(fuzi, tozdělení apod.) či vstupu do likviđace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
práva a povinnosti z této smlouvy na pľávního nástupce
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, 1akož i dalšídokumenťy S plněním této
smlour,ry související, kteĺémá či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnit, na zál<Lađě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve zněni pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků płi rcahzaci akce,
včetně nedodĺženítetrnínu odevzdánívyśčtovániposkytovaných íinančníchpĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn r.7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5

Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních sftan.

9.6

Smluvní stfany shodně ptohlašují, že jsou způsobilék tomuto pľávnímu jednání, že si
smlouvu před 1ejím podpisem přečetly, rozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavíta1í svobodně avážĺě' Na důkaz lýše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy.

.

V Týnci nadSáz,avou dne

V Týnci nadSázavou dne 1'1.2.2016
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Mgĺ' Maĺtin Iśadnožka

Ludvík Hess

StaÍoSta
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posĘtovatel
,',ĺĚsTo TÝNEC NAD sÁZAv0U
K Náklí 404
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