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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ D

5. 02,

2016
Ukl' zÍBk

řÍl

uzavtená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých
ve zněni pozdějšíchpředpisů

mezi ruže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSázavou

zastoupené staÍostou města Mgľ' Maľtinem l(admožkou

ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41' Týnec nađSázavorl
bankovní spojení: Česká spořitelna, a's., okĺesnípobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,poskytovatel')

2. osadní ýboĺ Podělusy

Zastoupeĺý Evou Toušovou' předsedkyně
se síďem: Podělusy 1'9,257 41' Týnec nađSázavou
platba hotově

(dále jen

jako příjemce na stľaně druhé

',příiemce')

Čhnek l.

Předmět smlouvy
1..1

1,.2.

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zäkoĺi(z,őĺkon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,
Neoptávněné použitídotace na jný než sjedĺaĺýúčelnebo zadtženi pĺostředkůpatÍlcích
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorrych ptavidlech územníchĺozpočtu, v platném zněni'
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1.

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pĺogľamu đotacína rok 2016,
konkĺétněk účeluzajišténiakcí pto Masopust, dětsĘ den, spoľtovní odpoledne a
dtakiáda, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

2.2

Příjemce je povinen poažit dotaci polJze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst' 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žá'đosĺpříjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace ne|zehrađítze1ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzävazki a leasingové spláĘ
c) dary (s v'ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj.ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce
3.1

Příjemce se zavazu'1e uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateriáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího :uzavĺeni do úplnéhovýčtovánídotace, a to ne)později do 10-ti
dnů ode dne, kđyke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke kteĺépoužíjedotaci, plnit vešketépovinnosti stanovené obecně

závaznými pńvnimi přeđpisy, tj. zejména zajistlt veškeĺá pot}ebná povolení příslušných
oĺgánri státní spĺávy a samospľárry, dodĺžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvni
předpisy včetně pńvnich předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.

Výše čeqpáníđotace

Kč (slovy: patnáct tisíc koľun

4.1,,

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 15 000

4.2,

Celá dotace ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun
města Týnec nad Sázav ou.

4.3.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25.l.2016
usnesením č. RM2016 /2/26.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry

česĘch).

česĘch)jeĄtá z rczpočtu

oběma smluvními sftanami.
4.5.

pĺostředky v Íozpoťu S touto smlouvou nebo
V případě, že pÍíjemce použije ťĺnančnĺ

ner,ryčerpá všechny poskytnuté finančn:' pĺostředky na Stanovený účel'je povinen vĺátit
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poskytovateli takové finančníptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vráceni.

Čbnek V.
Vyúčtování
5.1,

5.2.

Po ukončeni ľealĺzaceakce předloži

pbíjemce poskytovate|l'

bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.1,2017, vyúčtovánívčetně stĺrrčnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Vyúčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícich náIežitosti účetních
doklađůpodle zvláštních pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopí ýpisů z :učtu příjemce
ptokazujících p oužitídotace.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci če1pánídotace

v

souladu

ve zněntpozdějších předpisů.
se zákonem č.563/1991' Sb., o účetnicťví,

Clánek VI.
Časovéužitídotace
6.1,

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
đo31.12.2016.

Čhnek VII
Kontľola
7.1

7)

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkonttole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákoĺ'ťl, ve zněni pozdějších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetnicwí,případně dalších skutečností osvědčujícíchdodůováľĺ
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při provádění
kontľoly poďe čl' VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeľoupotřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkaztĺ, 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,vplatném znění, uchovávat účetnízáznamy a a űčetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1

poľušenípovinností podle
Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé
této smlouvy je považováno za potušení ĺozpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorýchpĺavidlech uzemních ľozpočtu,ve zněĺípozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požađovatúhtadu odvodu za poľušenítozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8.2

Za ptod|ení s odvodem za poĺušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatst penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení,nejrýše však do {še tohoto
odvodu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je povzžováno za méně
závažné porušeníľozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst' 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorýchpľavidlech uzemních ĺozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě
porušenítěchto povinností se uložípříjemci ođvodza poĺušeníľozpočtovékázněve r"ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.
Záxércćná ustanovení
9.1

v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
Yzájemĺá płáva a povinnosti účastníků
příslušnými právnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtoqýchpĺavidlech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.

9.2.

9.3.

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce płecházejí
ptáv a a povinnos ti z této smlouvy na ptáv níbo nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšíđokumentyS plněním této
smlouvy související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnlt, ĺa zá|<Iadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přísťupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na věđomí,že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodĺženítetľnínuodevzđánĺvyúčtováníposkytovaných finančníchpĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obđtži
kažďá ze smluvních stĺan.

9.6

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtraji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V T'ŕnci nad Sázavotr dne //

l ,?łłĺ

V Týnci nadSázavou dne ,/2

/
Eva Toušová

Mgĺ. Maĺtin Išadtnožka

předsedkyně

StaÍoSta

posĘtovatel

příiemce

ľĺĚsľoTÝNEC NAD sÁzłVĺ,lt
K Náklí 404
257 41' Týnec nad Sázavoll
-1-
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