Smlouva č,.20L7 /L/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtov'ých pĺaviďechűzemnich tozpočtu,
ve znění pozděj šíchpředpisů

mezi nížeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavou

zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maľtinem l(adĺnožkou

ICO:00232904

se síďem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel")

(dále

jen,,příiemce')

a

2. Spolek Mateřské centÍum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou
zastoupený: Ing. I(ateřinou Pikousovou (statutá rnl zásilpce)
adtesa: okfužní520,257
IČo: zossgogt

41'

TýnecnađSázavou

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
čísloúčtu:528498329 / 0800

jako příjemce na stĺaně dfuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1..1

1.2.

1,,3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazu1e poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v nížesjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb', o fĺnančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonű Qőkon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotou avztahĺji se na ni všechna ustanovení tohoto zäkona.
Neoptávněné použitídotace na jný než sjeđnanýúčelnebo zadtženi ptostředků patřících
poskytovateli je porušenim rczpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov,ýchpraviďech územníchtozpočtu, v platném zněn.
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ČHnek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytována ýbtadně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotaci na rck 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3!.12.2017.

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ťnančníprostředky nesmí být použity k iinému účelua musí být použity
pouŻe v soulađus písemnou žádostj příjemce.

2.3

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzävazkT a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

Čhnek III.

Povinnosti příiemce
3.1,.

Příjcmce se zavazuje uvádět rrrěsto Týrrec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačníchmateriáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,rys

toupeních příj emce.

3.2.

oznámjt poskytovateľ změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍetĺdo úplnéhovyučtování dotace, a to nejpozdě1i do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke kteľépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závaznými pńvními předpisy, tj. zejména zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní sptávy a samospĺávy, dođtžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvĺĺ
předpisy včetně pĺávníchpředpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.

Výše čeryánídotace
4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc koľun

Ą)

Ce|ä dotace ve rýši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc korun
ĺozpočtuměsta Týnec nad Sázavou.

4.3.

4,4,

česĘch).

česĘch) je Ątá z

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstĺru města Týnec nad Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením ć,. zlil'ĺ2017 / 15 / tl.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu

na účetpříjemce uvedený v záb|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.
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4.s

V případě, že pťĺjemcepoužije fĺnančnípĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

nevyčeqpá všechny poskytnuté finančníptostředky na stanovený účel,je povinen vľátit
poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

to nejpozději do 30 dnů od doľučení
poskytovatele uvedený v záłhlaví této smlouvy,
^
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácetű.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

5.2.

Po ukončeni rea|izace akce předloži pIíjemce poskytovateh bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stľučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Vyučtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majícíchnáIežitosđúčetních
dokladů podle zvláštnlch pńvnlch předpisů s označeĺimúčetníhodokladu a poLožky,
ktetá byla zposkytnuté dotace vhtazena, včetně kopií w.ýpisů zűčt:u příjemce
ptokanljicích použitídotace. Do r,yúčtovánllze zahtĺout výhtadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 đo31'J'2.2017.

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou a odděIenou evidenci četpánl dotace
se zákonem č' 563/1'991Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějších předpisů.

v

souladu

Clánek VI.
Časovéužitídotace
6.1,.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,,12.2017.

Čhnek VII.
KontÍola
7.1

7)

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonů, ve zĺěnípozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodtžovánl
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle čI. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkaz'Ů' hlášenía zpráv, 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 účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každépoľušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtovékázně ďe ustanoven \ 22 zákona
č'250/2000 Sb', o rozpočtových pĺaviďech űzemnich ľozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za poĺušenítozpočtové
kázně ve 1ýši neopľávněně použiých nebo zađrženýchptostředků.
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8.2.

Za ptođIenĺs odvodem za poľušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatJlt penáIe
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za kaźdýden pĺodlení,nejrýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst' 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušeníľozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtor1ichpĺavidlech uzemních ĺozpočtu,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
potušení těchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékőĺzně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.
Záxércćná ustanovení
9.1,

v této smlouvě rryslovně neupĺavená se řídí
Yzájemĺäpráva a povinnosti účastníků
příslušnými právnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtorých pľaviďech územních
ľozpočtůa občanským zákoníkem.

9,2.

9.3

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füz\ tozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce płecbázejí
ptáva a povinnosti Ż této smlouvy na právniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož l dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadateLtlm, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím've zněnipozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beľe na vědomí, že v pÍipađězjištění závažných nedostatků pii rcallzacl' akce,
poskytovaných finančních pĺostředků,
včetně nedodĺženíteĺmínuođevzdánĺvýčtován
je poskytovate| optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdĺží
každá ze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednán, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuají svobodně avážně. Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

1'1',04,2017

Mgľ. Maĺtin Išadnožka

Ing. I(ateřina Pikousová

staÍoSta

předsedkyně

posĘtovatel

příiemce
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'//Ł
Rozpočet

Vvplnll/ telef Kateřina Pikousová, mobil 602633 4Lo
Subjekt
Spolek Mateřské centrum Motýlek
Název

akce:

pol.

Pravidelná činnost
nazev

t
2

3

4
5

tabulka C

Kč

odměnv dětem
odměny aktivním maminkám
Pravidelná obnova vybavení (hľačky,výtvarné,
sportovní a hudební ootřeby, knihv)
ostatní provozní náklady (úklid, adinin. potřeby,tonery,
propagace)
členstvípartnerům

4 000,00 Kč
12 000,00 Kč
2 000,00 Kč

5 000,00 Kč
4 000,00 Kč

6
7

8
9

10

LL
L2
13

L4
15

t6
L7
18
L9
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3t
32
33
34
35
36
27 000,00 Kč
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