Smlouva

ć,. 20t7
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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtových ptavidlechűzemnich tozpočtů,

ve zĺěni pozdějších předpisů

mezl'

ĺĺžeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgt. Maĺtinem I(adĺnožkou

ICO:00232904
se sídlem: K

Náklí 404,257

41'

Týnec ĺadSázavou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami,Týnec
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatel na stĺaně jedné

ĺadSázavou

(dáte

jen,,posĘtov atel')

(dále

jen,,příiemce')

a

svaz skautů a skautek čR
zastoupený: Romanem Ši''d"lář"m
IC: 61664685
se sídlem: Topolová 1'829, Išamenĺce251, 68
bankovní spojení: FIo Banka
čísloúčtu:2600217747 /201,0

2. Juná/x-

jako příjemce na stľaně dfuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1,.1

1.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příiemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v niže sjednané lrýši a pÍíjemcese zavazuje tuto dotaci polžit pouze
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pto ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smysLu zákona č' 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonű Q.ákon o finančníkontľole) v platném zněni, veřejnou
Íinančnípodpoľou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,
Neoptávněĺé použitl' dotace na jný než sjednaný účelnebo zađrźenipĺostředkůpatÍlcich
poskytovateli je porušenim rczpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtovýchpĺavidlechíszemnlch ľozpočtů,v platném zněru.
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na ľok 2017
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo ođ
okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2017,

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci povze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostlpříjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazk3 a leasingové spláĘ
c) đary(s wýjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj.ýdaje, kteľénelze účetnědoložit)

čhnek III.

Povinnosti příiemce

3.1',

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

3.2.

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

J.J

Při své činnosti, ke kteľépoúíjedotaci, plnit vešketépovinnosti

stanovené obecně
závaznýmipńvními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní sptálry a samospráĺry, dodtžovat veškeľéĺelevantníobecně závazné pńvní
předpisy včetně pńvnlch předpisů rydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.

Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: osmnácttisíc korun

4.1,.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 18 000

4.2,

CeIá dotace ve r1ýši 18 000 Kč (slovy: Osmnácttisíc koľun česĘch)jeĄtá z rczpočtu
města Týnec ĺađSäzavoľl.

4.3.

4.4.

česĘch).

Poskytovatel ĺozhođlo přidělení dotace v Zastupitelstĺ'u města Týnec nađSázavou dne
20.02.20t7 usnesením ć. zM20t7 /15/tl.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlavi této smloury, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.
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4.5.

pĺostředky v Íozpoftl s touto smlouvou nebo
V případě, že pií)emce použije ťĺĺančĺĺ
nevyčeľpávšechny poskytnuté finančnl pĺostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateli takové finančníptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáb'|aví této smloury, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺű.

čhnek V.
Vyúčtování

5'1. Po ukončeĺĺrea\zace

akce předloži přijemce poskytovateh bez zbytečnéhoodkladu,

ne1později však do 15.01.2018, vyučtování včetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

5.2' Výčtováníbude

pĺovedeno fotmou kopií písemností majícíchnáIeźitosti účetních
dokladů pođlezvLáštnlch pńvĺĺchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace aht'azena, včetně kopí 1ýpisů z účtupříjemce
ptokazujících použitídotace. Do výčtováru|ze zahtnout 1ihĺadně účetnídoklady, jimiž
byto výčtováno plĺrěníposkytnuté v období od 01.01.201'7 do 31'.1'2,201,7.

5'3.

se

a

oddělenou evideĺci čeryáru dotace
zákonem č. 563/1991, Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějších předpisů.

Příiemce je povinen vést řádnou

v

souladu

Čbnek VI.

Časovéužitídotace

6,1'.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sĺnlouvou jsou k použiti
do 37.72.201,7.

ČHnek VII.
Kontrola
7.1

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve zněĺű pozdějšíchpředpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontrolu účetnictví,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodtžován:'
ustanovení této smlouvy'
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľounutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čI. VI. odst' ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statistických ýkaz'i, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnictví,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a učetni
doklady.

Čhnek YIII.
Sankce
8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každépoĺušenípovinností podle
této smlour,7 je považoväĺoza poľušenírczpočtovékázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtorých ptavidlech űzemrĺch ĺozpočtu,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opľávněn požadovat úhĺaduodvodu za porušení tozpočtové
kázĺě ve qýši neoptávněně použiĺýchĺebo zađtženýchpĺostředků.
Stránka 3 z 4

8.2

ZaptodIenl s odvodem za poľušenírozpočtovékázĺěje příjemce povinen zaplaĺt penále
ve 1ýši 1 pĺomile z čásĘodvodu za každý den pĺoďení, nejrýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušeníĺozpočtovékäzně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorýchpľavidlech územních ĺozpočtů,veznění pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poĺušeníĺozpočtovékázně ve wýši
1'0 o/, z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Zá,ľľércčnáustanovení
9.1

9.2.

9.3

v této smlouvě v'ýslovně neupľavená se řídí
Yzájemná práva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvnimi předpisy, ze)ména zákonem o tozpočtoqých pĺaviďech územních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(filzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecbázejí
ptäva a povinnosts' z této smlouvy na ptávnlho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺémá či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zá|,Jađě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezĺěni pozdějších předpisů'

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pbípadě zjištění závažných nedostatků pťĺrcatlzaci akce,
včetně nedodľženíteĺmínuođevzdáłnívyúčtováníposkytovaných Íinančníchpĺostłedků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu ob&ži
každá ze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pľávnímu jednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi )í a s je)ím obsahem souhlasí, a že ji
lzav'tají svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnotuční podpisy.

V Týnci ĺadSäzavou1,4.06.201'7
Roman Ši''a.uĺ
předseda

Mgľ. Maĺtin I{adtnožka
statosta

pfl,emce

poskytovatel
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IłĺY/ł/r
tabulka C

Rozpočet,pľavidelná činnost
Vyplnil /

Subjekt

telefon

Vojtěch oktábec/606622453
skaut, střediko Kamenice, z. s., 3.
Junák -

oddílTYSAN

Název akce:
Kč

pol. nazev

1_

Celoľe ublikové soutěže

2000

startovné u
2

okľesnĺa kraiské soutěže

2500
2000

D
u
3

ěinnost

ní, startovné
-

ravidelné

oddĺlu
3500
3000
2000

u

vstupné
4

Obnova

bavení oddílu

Lt Pľovoz klu

1

500

1

500

L2
21

22
23

24
25

26
27

28
29
30

3L
32
33

34
35
36
37

3B
39

40

18000

Celkem

@älflffi#il;'^,-.,

