Smlouva č,.2017 /2/1

SMLoUVA o POSKYTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov1íchpravidlech územních ĺozpočtů,

ve zněĺĺpozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Týnec nađSázavou
zastoupené Stäŕostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41, Týnec nadSázzvou

bankovní spoiení: Ceská spořitelna, a.s,, okresní pobočka v Příbtami, Týne c nađSázavoĺl
čísloúčtu:27 -320082359/0800
(dále jen,,posĘrtovatet'

jako poskytovatelna sttaně jedné

)

a

2. KČT -místníotganizaceTýnec nadSázavou

Żastoupený Stanislavem Sípkem, statutámí zástupce

IC:72073730
se sídlem: okĺužní275,257 41Týnec nađSázavou
bankovní spolení: CS a.s.
čísloúčtu:252521 3200/0800

(dále jen

jako příiemce na straně druhé

,,příiemce')

Clánek I.
Předmět smlouvy
1.1

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v niže sjednané oyši a příjemce Se zavazuje ťuto dotaci použítpouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkonttole ve veřejné správě
a o změně některych zákonű (zákon o finančníkontrole) v platném znění, veřejnou
finančnípodporou avztahují se na nivšechna ustanovení tohoto zákona'
Neoptávněné použitíclotace na jiný než sjednaný účelnebo zadtženíprostředků patřících
poskytovateli je porušením rozpočtovékázněve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb',
o ľozpočtových ptavidlech územních ĺozpočtů,v platnóm znění.
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Clánek II.

Úč.1dot'..
2.L

2.2.

2.3

Dotace ie poskytována ýhradně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rok 2017
pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýrazně pĺopagujícíměsto,
konkĺétněk účeluuvedeném v pođľobnémpoložkovémtozpočtu, kteý !e přílohou č. 1
této smlour,ry, kteĺéhomźĺbýtdosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3l.12.2077.
Příjemce je povinen použítdotaci pouue kúčeluspecifikovanému včl'il. odst.2.1.
Poskytnuté finančníprostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou źádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazků a leasingové splátky
c) dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžich poŤáđanýchči spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaie (ti. ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

čHnek III.

Povinnosti příiemce
3.1

Příiemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmatedálech ke své činnosti, jakož i při všech veřelných
vystoupeních příj emce.

3.2.

oznámitposkytovateli změnu adresy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
knim vdobě ođje1ího uzavŤeni do úplnéhoĘručtovánídotace, ato nejpozclě|i do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke které použije dotaci, plnit veškerépovinnosti

Stanovené obecně
závaznýmí právními předpisy, tj. zejména zajístit veškerá potřebná povolení příslušných
otgánű státní správy a samosprávy, dodržovat veškeĺételevantní obecně závazné právní
předpisy včetně ptávních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

čHnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: Dvatisíce korun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 2.000

4.2

Ce|á đotaceve výši 2.000
města Týnec naď Sázavou'

4.3

Poskytovatel rozhodl o přidělení đotacev Zastupitelstr.'u města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2077 usnesením ć. zM2017 / 75 / 77.

4.4.

Dotace budc poskytnuta jednotázově formou bezhotovostního bankovního převodu

česĘch).

Kč (slovy: Dvatisíce korun česĘch) je krytá z tozpočĺl

na účetpříjemce uvedcný v záh\aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

občma sm]uvními stranami.
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4.5

V případě, źe płijemce pouźlje finančnípĺostředky v ÍozPoÍuS touto smlouvou nebo
ner,ryčeĺpá všechny poskytnuté Íinančnípĺostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr'ry poskytovatele k jejich vrácenl,

ClánekV.
Vyíčtování
5.1

Po ukončeni teahzace akce předloži piljemce poskytovatelí bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Výčtováníbude ptovedeno fotmou kopií písemnostímajícíchnáležitosti účetních

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

doldadů podle zvláštních pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhođokladua položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhfazena, včetně kopií qŕpisůz :učtu příjemce
prokazujicích použitídotace. Do vyr-lčtováníLzezahtnout vyhĺadně účetnídoklady, jímiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01 .01.2017 do 31'.1'2.201,7 .

a

oddělenou evídenci čeqpánídotace

se zákonem č' 563/1991Sb., o účetnicwí,ve znění pozdějších předpisů.

v

souladu

Clánek VI.
Casové užitídotace
6.1

Finančníprostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.L2.2077.

Clánek VII.
Kontľo1a
7.1

Poskytovatel je vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné
správě a o změně někteqích zákonl, ve znění pozdějšíchpředpisů, optávněn provádět
u příjemce kontrolu účetnicwí'případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodržování
ustanovení této smloułry.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontĺoly podle čl. VI. odst.6.1' a poskytnout mu ktomu účeluveškefou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických rrykazů, hlášení a zpráv, 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 zněni, uchovávat účetnízáznamy z z učetni
cloklady.

Clánek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouły beĺe na vědomí, źe každéporušenípovinností podle
tćto smlouvy je povzžováno za poĺušcníľozpočtové,kázně dlc ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o rozpočto1ých pravidlech uzcmních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů' a poskytovatel je oprávněn požadovat úhĺaduodvodu za porušcníĺozpočtové
káznč vc inýši neopľávněně použitych nebo zadržených pľostřeclků'
Sttánka 3 z 4

8.2.

ZaprodIenl s odvodem zapotušeni rozpočtové kázněje pi'íjemce povinen zaplatit penále
ve lryši 1 pĺomile z částky odvodu za kaźdý den pĺodlení, nejvýše však do ýše tohoto
odvodu.

8.3.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
pravidlech územníchĺozpočtů,ve znění pozdě|ších předpisů. V případě
o ĺĺlzpočtoých
poĺušenítěchto povinnosđse uložípřílemci odvod za porušenítozpočtovékázně ve vyši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

článek IX.

Závětećná ustanovení
9.7

v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
přístušnými pńvruml předpisy, zejména zákonem o rozpočtoých pĺavidlech územních
tozpočtu a občanským zákonikem.

9.2

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

Příjemce ie povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzí, rozđěleníapod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáv a a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
Příjemce bere na vědomí, že t^to smlouva, jakoź i dalšídokumenťy S plněním této
smlouvy související, které má či bucle mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
popř. zveřejnit, na zá\<lađě zákona
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žađatel"ím,
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozđěišíchpřeclpisů.
Příjemce bere na vědomí' źe v plipadě z|ištěnízávażných nedostatků pii rca|izaci akce,
včetně nedodržení teĺmínuođevzdánivyučtování poskytovaných finančníchprostředků,
ie poskytovatel oprávněn łryloučitv následujících dvou letech jeho žáclosti o poskytnutí
dotace z prostředků poSkytovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znĺchźpo jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.
Smluvní stfany shodně prohlašují, že jsou způsobilék tomuto právnímu jednáni, że si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí Jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy'

V Týnci nadSázavou

09.10.201'7

starosta

Stanislav Sípek
předseđa

poskytovatel

pfllemce

Mgĺ. Mattin Kadrnoźka
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