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Smlouva č,.20L6/4/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'rych ptavidlech územníchĺozpočtu,
ve zněni pozdějšíchpředpisů
mezi nížeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a's., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
(dále jen,,poskytovatel")

jako poskytovatel na sttaně jedné
a

2. Osadní qýboľ Čakovice
zastoupený' Petľem Meĺgešem,předsedou
se sídlem: Cakovice, 257 41 Týnec nadSázavou
p|atba hotově

jako příjemce na stľaně dĺuhé

(dále

jen,,příiemce")

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1.1.

1..2

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoĺu
a płijemce Se zavazuje tuto dotaci použítpouŻe
(dotaci) v nĺžesjednané
'yši
ke sjednanému účelua spLĺrit 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 někteqých zákoĺű (zákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona'
Neopĺávněné použiĺdotace na jiný než sjednaný účelnebo zadtženi pĺostředkůpatiícich
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtolrychpĺavidlech územních ľozpočtů,v platném zněnl.

Čhnek II.
Účel dotace
Stánka

1z 4

2//í/(

2.1

Dotace je poskytována ýhndĺě za űčellem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rok 201'6,
konkĺétněk ričelu zaiištěníakcí _ čaľoděinice,dětsĘ den 10. ĺočníka advent,
kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.20t6,

2.2.

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

2,3

Z poskytnuté dotace nelzehraďít zejméĺa:
a) pokuĘ a sankce
b) splátky finančních závzzkű a leasingové splátĘ
c) dary (s \aŕjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifik ov ané ý daje (tj.

ý da1e, kteľénelze účetnědoložit)
čbnek III.
Povinnosti příjemce

3.1

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,7s

toup eních příj emce.

3.2,

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azavieĺi do úplnéhovýčtovánídotace, a to nejpozději do 10-đ
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3,

Při své činnosti, ke kteľépoužije dotaci, plĺrit veškeľépovinnosti stanovené obecně

závazĺými pĺávnímipředpisy, tj. zejména zajĺsĺtveškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů. státní spĺávy a samosptárry, dodtžovat veškeĺéĺelevantníobecně závazĺépńvní
předpisy včetně pńvních předpisů vydaných městem Týnec nađSäzavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: patfiáct tisíc koĺun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 15 000

4.2.

Celá dotace ve qýši 15 000 Kč (slovy: p^tnáct tisíc korun
města Týnec nad Sázav ou.

4.3,

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Säzavou dne 25,|,20t6
usnesením č. RM2016 /02/28.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu

česĘch).

česĘch)jeĄtá z rczpočĺl

na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to đo30 dnů od podpisu této smlour,7

oběma smluvními stĺanami.
4.5.

V případě, že pÍíjemce použije fiĺaĺčnlpĺostředky v ÍoŻpofl'} s touto smlouvou nebo
ner,ryčerpá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na stanovený účel,je povinen vtátit

poskytovateli takové fĺnančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.
Sttánka2z 4

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeĺĺrcallzace akce předloží piljemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

5.2

Výčtováníbude pľovedeno fotmou kopií písemností majícíchnáIežitosti účetních

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou

nejpozději však do 15.t.20t7,vyűčtovän včetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

dokladů podle zvláštnlch pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace lhtazena, včetně kopií ýpisů z űčtu příjemce
p rokazu)ícich p oužitídotace.

a

oddělenou evidenci čeqpánídotace
se zákonem č. 563/1991, Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějších předpisů.

v

souladu

ClánekVI.

Časovéužitídotace

6.1.

Finančnípľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k pouźiĺ
do 31.12.2016.

Čhnek VII
Kontľola
7.1.

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteqých zákonű, ve znění, pozdějších předpisů, optávněn pľovádět
skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
u příjemce kontrolu účetnicwí,případně đalších
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou flutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statistických ýkazů, hlášenía zptáv, 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 zněĺű, uchovávat účetnízáznamy a a učetnl
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každéporušenípovinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušeníĺozpočtovékázně dle ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorýchpľavidlech űzemnich ĺozpočtu,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za porušení ĺozpočtové
káłzně ve v'ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.2.

Za prodlenl s odvodem za poľušeníľozpočtovékázĺě je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve výši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den proďení, nejwýše však do rýše tohoto
ođvodu.
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Porušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst' 6 zákona č' 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtoýchpĺavidlech územních ľozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníľozpočtovékázně ve r,ryši
70 o/o z poskytnuté dotace.

8.3.

Čbnek IX.

Závěrcćnä ustanovení
Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě rýslovně neuptavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtov.ých ptavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

9.1,

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pIecháze1í
ptáva a povinnosti z této smlour,7 ĺa ptávniho nástupce.

9.2.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoľmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadateLtltn, popř. zveřejnit, na zá|dađě zákona
č.106/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

9.3.

9.4.

Příjemce beľe na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných neđostatkůpři rcaltzaci akce'
včetně nedodĺženíteĺľnínuodevzdáni vyúčtováníposkytovaných finančníchptostředků,
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 ruchž po jednom stejnopisu obdĺží
každá ze smluvních stĺan.

9.6,

Smluvní StÍany shodně pľohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtayi svobodně avážně. Na důkaz výše uvedeného připoju1í své vlastnotuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne
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V Týnci nadSázavou dne

Mgĺ. Maĺtin l{adrnožka

Meľgeš
předseda
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