Smlouva ć,.2017 /L/8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavienápodle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtorrychpľaviďech územníchĺozpočtu,
ve znění pozdějšíchpředpisů
mezi ĺĺžeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Matinem I(adĺnožkou

lČo: oozEzgoą

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

jako poskytovatel na straně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel")

a

2. SDH Peceĺady

zastoup ený: Romanem Huddíkem, s tatutáÍním zástupcem
adľesa: Pecerady 186, Týnec nadSázavou

ICO:65261,674
platba: v hotovosti

(dále jen

jako příjemce na stĺaně druhé

,,příiemce')

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1,.1,

1,.2.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v niže sjednané lryši a pűljemce Se zavazaje tuto dotaci použit po1Jze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyshl zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoĺů(zákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoľou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,
Neopĺávněné použiĺdotace nz jný než sjednaný účelnebo zadtžen prostředků patjících
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočto'ĺrychpĺavidlechűzemlűch tozpočtu, v platném zĺěni.

Sttänka

1'

z4

Čbnek lI.
Účel dotace
2.1,.

2.2.

2.3.

Dotace je poskytována ýhĺz'dĺěza účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rok 20'17
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteĺ"ý 1e přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31.l2.20t7,
Příjemce je povinen použítdotaci ponze kúčeluspecifĺkovanémuvčl'II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančníptostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostjpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančníchzávazktĺ a leasingové sptáĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžích'pořädanýchči spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifi'kovanéýdaje (t).ýdaje' kteĺénelze účetnědoložit)

Čbnek III.

Povinnosti pffiemce
3.1

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3,2

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy siđ|aa dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni do úplnéhovyíčtovándotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti stanovené obecně
závaznými pńlvními předpisy, ý. zejména zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺýnůstátní správy a samospĺávy, dodržovat veškeľéĺelevantníobecně závazné právru

předpisy včetně právnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čtánek lV.
Výše čeqpánídotace
4.1

4,2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve aýši 13 500
korun česĘch).

Kč (slovy:

Třinácttisícpětset

Celá dotace ve rýši ilt 500 Kč (slovy: Třinácttisícpětset korun česĘch) je
ĺozpočtuměsta Týnec ĺadSázavoll.

Ątá

z

4.3

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelswu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením č,. zM2017 / t5 / 1l.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účetpříjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.
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4.5.

V případě, že pÍíjemcepoužije finančnípĺostředky v ÍoŻporu s touto sĺrrlouvou nebo
nevy3erpá všecĺny poskytĺrutéťnaĺčnlptostředky na Stanovený účel,je povinen vtátit
prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
postytovateli takové fĺnančĺĺ
poskytovatele uvedený v záthlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemnéoýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

ČtánekV.
Vyúčtování
5.1.

Po ukončenírcahzace akce předloźí pÍí)emceposkytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

5.2.

Yýčtováru bude pĺovedeno foĺmou kopií písemnosĺmajícich náIežitosti účetních

5.3

nejpozdějivšak do 15.01.2018, vyűčtován včetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

dokladů poďe zvláštních ptávních předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazefla, včetně kopií výpisů z űčťupříjemce
prokazwjících použitídotace. Do vyúčtováruIze zahtnout r1ýhtadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31'.72.2017.

Příjemce je povinen vést řádnou
se

a

oddělenou evidenci čeryánĺdotace
zákonem č. 563/1991Sb., o účetnicwí,ve zĺěnipozdějších předpisů.

v

souladu

Čhnek VI.
Časovéužitídotace
6.1

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sĺnlouvou jsou k použití
do 37.72.201,7.

Čbnek VII.
Kontĺola

7.1.

Poskytovatel ie vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteqých zákon'ťl, ve zĺěni pozdějších předpisů, optávněn pľovádět
u příjemce konttolu účetnicwí,případně datšíchskutečnostíosvědčujícíchdodtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2,

Příjemce je povinen poskytnout posĘtovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkaz'ű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnicwí,vplatném zĺěni, uchovávat účetnízáznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každépoľušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtovékázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech űzemĺĺchĺozpočtů,ve zĺěni pozděiších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za poĺušeníĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použĘch nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

Zaprcdlenl s odvodem za poĺušenírczpočtovékázněje příjemce povinen zapIaĺt penále
z částky odvodu za každý den ptodlení, nejqiše však do 'qýše tohoto

ve vyši 1 ptomile

odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažĺéporušenítozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ých pĺaviďech územních ĺozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušenírczpočtovékázně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Závércćná ustanovení
9.1,,

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zäkonem o ĺozpočtoqýchpĺavidlech územních
tozpočtůa občanským zákoníkem.

9.2.

9.3,

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptävniho nástupce.

Pfijemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteľéje poskytovatel povinen poskytnout žadateIťlm, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,veznětĺ pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce bete na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pii tealĺzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuođevzdánl vyučtování poskytovaných fĺnančníchpľostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutÍ
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je lryhotovena ve třech stejnopisech, z ntchž po jednom stejnopisu ob&ží
každäze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní stfany shođněpľohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, toz:umi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavínjísvobodně aväžně.Na drikaz qýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavol

28.04.201'7

staŕoSta

Roman Huddík
předseda

poskytovatel

příjemce

Mgľ' Mattin lšađrnožka
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/a

RozPočrľ
Vyplnil /

telefon

Subjekt

L

2

3

4
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v
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4
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Kč

aa4rzanĺr''>zrzźr/ą'

/Fl7ąĺ' ąłĺĺłé>9y'
ląl/rręĺ'/
/
lżrńł'ĺz/

fu.

il/,-

3.3//.dŻŹ,-

5
6

7

8
9

10
LT

12
13

74
15

L6
L7
r.8

L9
20

2I
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Celkem

fr^,b,l/,4/'
SdľuŽení hasičůČech, Moĺavy a 5lezska
5boľ dobľovolných hasičůPecerady

'''

đ1Týnec nad Sázavou

