Smlouva ć.2017 /L/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavI'eĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o tozpočtoých pĺavidlechuzemnich rozpočtu,
ve zněni pozdějších předpisů
mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou

ICO:00232904

se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. Divadlo Netopýľ z.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předsedkyně spolku
IC: 26666103

se síďem: okfižn1429,257 41' TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
čísloúčtu:328403399 / 0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1.1

1,.2.

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinančnípodpoľu
(dotaci) v niže sjednané o7ši a příjemce se zavazaje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIa zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné správě
a o změně někteých zákoĺ'ű Q,ákoĺ o finančníkontole) v platném zněni, veřejnou
flnančĺĺpodpoľouavztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopľávněĺépoužíti'dotace na jný než s)ednaný účelnebo zadtženl pĺostředkůpatilcich
poskytovąteli je poľušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb',
ĺozpočtu,v platném zněni.
o ĺozpočto1ýchptaviđlechűzemĺích
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ČHnek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytována ýhradně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rok 2017

pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podtobném
položkovémĺozpočtu,kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomá být dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace đo31.12.2017.

2.2.

2.3.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifĺkovanémuvčl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
povze v souladu s písemnou źá'dostj'příjemce.

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

c)

đary(s 1ýjimkou věcných cen v soutěžíchpořádaných či spoĘořádaných příjemcem)

d) nespecifikované ýdaje

(ť1. ýda)e,

kteĺénelze účetnědoložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce
3.1

Příjemce se zavazu1e uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačnlch mateiáIech ke své činnosti, jakoź i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3,2

-).J

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaväeni do úplnéhovyűčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľépoažije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména za1isat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní sptávy a samosptávy, dodtžovat veškeĺéĺelevantníobecně závazné ptávní
předpisy včetně ptávních předpisů vydaných městem Týnec nadSäzavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: Třitisícepětset koĺun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 3 500
česlcých).

4.2.

Celá dotace ve v'ýši 3 500 Kč (slovy: Třitisícepětset korun
města Týnec nad Sázavou.

4.3.

4.4.

česĘch)jeĄtá z rczpočtu

Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastupltelstvu města Týnec nađSázavou dne
20.02.2017 usnesením ć'. ZL,42017 /t5/1l.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foľmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v zählavi této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,y
oběma smluvními stľanami.
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4.5

V případě, že piijemce použije finančnípĺostředky v ÍoŻpoflr s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finančníptostředky na Stanovený účel,je povinen vľátit

poskytovateli takové finančníptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhLaví této smlour,7, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeni reaizace akce přeďoži píĺjemceposkytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do !5.0t,20|8, vyílčtován včetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

5.2.

Výčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchnáIeźitosti účetních
dokladů podle zvLäštĺĺchptávĺĺchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace vLltazena, včetně kopií wýpisů z účtwpříiemce
ptokazujících použitídotace. Do výčtovánĺIze zaŁtnout vyhľadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31J'2201'7 '

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí čeryárĺdotace
se zákonem č' 563/1991' Sb., o účetnictví,ve zněnlpozdějších předpisů.

v

souladu

Clánek VI.
Casové užitídotace
6.1

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 37.72.2077.

Čhnek YII.
Kontľola
7.1

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonű, ve zněni pozdějšíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1' a poskytnout mu ktomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazů, hlášenía 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 účetnicwí,vplatném zĺěĺí,uchovávat účetnízáznany a a učetru
doklady.

ČHnek VIII.
Sankce
8.1

porušenípovinností podle
Příjemce podpisem této smlou.ĺ,7 beĺe na vědomí, že kažđé
je
ĺozpočtové
kázně
ďe
ustanovení $ 22 zákona
této smlouvy
považováno za poľušení
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých praviďech űzemních rozpočtu, ve zněni pozdějších
předpísů, a poskytovatel je opľávněn požađovatúhĺaduodvodu zaporušeĺiĺozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiĺýchnebo zadtžených ptostředků.
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8.2.

ZaprodLenl' s odvodem za poľušeníľozpočtovékäzně je příjemce povinen zapLait penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pľođlení,nejv'ýše však do rryše tohoto
odvodu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst' 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažĺépoľušenírozpočtovékäzně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺavidlech' uzemnich ľozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušeni ĺozpočtovékázně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Zá,ľýércčnáustanovení

a povinnosti účastníkův této smlouvě v'ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o tozpočtov'ých pľavidlech územních
Yzá,1emnä ptáva

9.1

tozpočtu a občanským zákoníkem'
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9,6.

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměne
(fuzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce płecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho náSťupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\irn, popř. zveřejtit, na zá|ďađě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněni pozdějších předpisů.
Příjemce beĺe na vědomí, že v piípadě zjIštěn závažných nedostatků pťĺrea|lzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzđáns, vyúčtováníposkytovaných finančních pľostiedků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu ob&źi
každäze smluvních stĺan.
Smluvní StÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujeđnání,že si
smlour,'u před jejím podpisem přečetly, tozurní jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
azavttají svobodně avážně. Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

V Týnci nad Sázavou 14.03.2017

1,3,03.2017

staĺosta

Jatoslava Raková
předsedkyně

poskytovatel

příjemce

Mgĺ. Maĺtin I{adnožka
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