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Listy/Přŕ1ohy:

lzaviená podle $ 10a zákona č..250/2000 Sb., o tozpočtorých pľavidlech územních
ve znění pozdějších předpisů

mezj nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nađSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404'257 41TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 _320082359 /0800

jako poskytovatel na staně iedné (dále 1en,,posĘtovatel')

a

2. osadní ýbor Chrást
zastoupený Bedřichem Pešanem, předsedou
se sídlem: Chĺást nadSázavou,257 41' TýnecĺadSázavou
platba hotově

jako pří|emce na stĺaně &uhé (dále jen,,příjemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančn:' podporu
(đotaci) v nlźe sjednané o7ši a pLíjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoĺou a vztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.2.

1,.3. Neopľávněné použití dotace na 1iný než sjednaný účel nebo zađtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je potušením tozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtovych ptavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnĺ.

Čhnek II.
Účel dotace

dopoĺ
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

-). -).

4.1,

4.2.

4.3

4.4.

Dotace je poskytována vyhradně k účelu zajĺštěni akcí ,'Caĺodějnice"' ,,Ahoj léto" a na
adventní neděle, kteĺého ĺĺr'ábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31.12.2016,

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl'II. odst. 2.1.

Poskytnuté ftnančni pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žádostj' příjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehradĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) đary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍádzných či spolupořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj. vydaje,kteté ne|ze účetně đoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nzd Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných
r,rystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sid|a a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-ii
k nim v době od jejího uzavřeni do úplného výčtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ođe dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi předpisy, ý. zejména zajisĺt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodľžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé právní
předpisy včetně pńvních předpisů r,7daných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve ýši 15 000 Kč (slovy: patn^ct tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc koľun česĘch) je Ątá z tozpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení đotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 25.l.20t6
usnesením č. RM2016 /2/27.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to đo 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že püÍ1emce použije Íĺĺančĺt pĺostředky v ÍoŻpofu S touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finančni pĺostředky n2 Stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlour,ry, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtäcení.

4.5.
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Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončetý rca7lzace akce předloží piljemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však ĺlo 15.l.2017, vyúčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežítosti účetních
dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń" byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopí fpisů z učtu příjemce
prokazu)ícich p oužití do tace.

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

se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnicwí, ve zněni pozdějších předpisů'

Čhnek VI.
Časové užití dotace

5.2.

5.3

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíĺ
do 31.12.2016.

ČbnekVII.
Kontĺola

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

spĺávě a o změĺě někteých zákoĺi, ve znění, pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovánl
ustanovení této smlour,ry'

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
konttoly podle čl' VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
đokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení z 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 zněĺí, uchovávat účetní zäznamy a a ű'četnl

đoklady.

7.2.

Čhnek VIII
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé portršení povinností poďe
této smlour,ry )e považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poĺrršení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků'

Za ptod\enl s odvodem za poľušení ĺozpočtovékázĺě je příjemce povinen zaplaĺt penále

ve 1ýši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pľodlení, nej1ýše 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.

V Týnci nadSázavou dne { oZ-l

Mgĺ. Maĺtin l{adrnožI<a
StaÍoSta

posĘtovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

Ż57 4L Týnec nad Sĺízavou
-1-

V Týnci nadSázavou dne

Poĺušení povinností uveđených včlánku III. odst. 3.1,, a 3.2. je považ,ováno za méně
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst' 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtových pĺavidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V pí{padě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci oĺlvod za poĺušení ľozpočtové kázně ve výši
L0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Závětećná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě v1íslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtor,7ch ptavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(Íuzi, rczdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházeji
práva a povinnosti z této smlouvy na ptävního násťupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, )akož i další dokumenťy S plněním této
smlour,7 související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žađatel',im, popř' zveřejnit, na zál<Iadě zákona
č. 1,06 /1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v připađě zjištění závažných nedostatků płi rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu obdtží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují' že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi ji a s jejkn obsahem souhlasí, a že jĺ
uzavĺrají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

l,-
lzlżz-tu---1_---

Itg.
předseda

příjemce
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