Smlouva č,.20t7 /2/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavíená podle $ 10a zákona č.250/20"00 Sb., o tozpočtov'ých pĺaviďech územníchĺozpočtů,

ve zĺěrĺpozdějších předpisů

mezi ĺĺžeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené statostou města Mgľ' Mattinem l(adĺnožkou

ICO:00232904

se sídlem: KNákIí 404,257

47TýĺecnađSázavou

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 Netopýĺ z.s.
zastoupené Jatoslavou Rakovou, předseda spolku
IC: 26666103
se sídlem: oknžni429,257 41 TýĺecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
čísloúčtu:328403399 /0800

jako příjemce na stĺaně druhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1,.1..

7.2.

1,,3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinančnípodporu
(dotaci) v ĺĺžesjednané lrýši a piíjemce se zavazuje tuto dotaci použítpoure
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné spľávě
a o změně někteých zákonů (z,ákoĺ o finančníkontĺole) v platném znětĺ, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopľávněné použitídotace na jný než sjednaný účelnebo zadtženi ptostředků patÍĺcích
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoqých ptavidlech územníchĺozpočtu,v platném zněĺĺ.
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čhnek II.

Účel dotac.
2.1

2.2.

2.3.

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2017
pod bođemč. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémľozpočtu, kteý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ďo 31.12.20!7.
Příjemce je povinen poažit dotaci pouue kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehrađitzejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t1' ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

Čbnek III.

Povinnosti příiemce
3.1.

Sázavou jako poskytovatele dotace
Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺađ
na všech ptopagačních matedálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adľesy síďa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od iejího azav\ení do úplnéhoĘ'učtovánídotace, a to nejpozději do 10-đ
dnů ode đne,kđyke změně došlo.

J.J.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti stanovené

obecně

závaznými ptávnimi předpisy, !. zejména zajísat veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptáĺvy a samospĺávy, dodĺžovatveškeľéĺelevantníobecně závazné pńvní
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čhnek IV.

Výše čeĺpánídotace
4.1.

Poskytovatelposkytne příjemci dotaci ve vyši 21.000 Kč (slovy: Dvacetiednatisíc kotun

^)

CeIá dotace ve 1ýši 21.000 Kč (slovy: Dvacetiednatisíc koľun česĘch)je
ľozpočtu města Týnec nadSázavou.

4.3.

4,4.

česĘch).

Ątáĺ z

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec ĺad Sázavou dne
20.02.2017 usÍresenímć. zM2017 / 15 / 1l.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účetpříjemce uvedený v záb\aví této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisutéto smlouvy

oběma smluvními stĺanami.

Stĺánka2z 4

4.s.

V případě, že piíjemce použije fĺnančnlpĺostředky v Íoupofu s touto smlouvou nebo
ner,ryčeľpávšechny poskytnuté Íinančnípĺostředky na Stänovený účel,je povinen vtátit

poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
to nejpozději do 30 dnů od doručení
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy,
^
jejich
k
vtácetí.
písemné,ýrry poskytovatele

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1.

5.2

Po ukončeni rcaLizace akce předloži pťĺjemceposkytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozdějivšak do 15.01.2018, vy(lčtován včetně stľučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Výčtováníbude pĺovedeno foľmou kopí písemností majícíchĺáIežitostiúčetních
dokladů podle zv|áštnlch ptávnich předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z űčtu příjemce
ptokazujícich použitídotace' Do v1ičtováĺílzezahtnout qýhtadně účetnídoklady, jimiž
bylo výčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31,.72.2017.

5,3

Příiemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci čerpánídotace
se zákonem č. 563/1991' Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

v

souladu

Clánek VI.
Casové užitídotace
6.1.

Finančníprostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k pouźiĺ
do 31j,2201,7.

Čhnek VII
Kontrola
7.1

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteqich zákonl, ve znění pozděišíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdo&žování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při ptovádění
kontľoly poďe č1. VI' odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,Íinančnícha statistických ýkaz'ü, hlášenía zptáv, 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 účetnictví,vplatném znění, uchovávat účetnízáznamy a a učetru
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každépoľušenípovinností podle
této smlouvy je považováĺloza poľušeníľozpočtovékázĺě dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtolých pĺavidlech íszemnich ĺozpočtu,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhĺaduođvoduza potušeni ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků'
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8.2.

Za ptod\ení s ođvodemza porušeníĺozpočtovéká"zně je příjemce povinen zapLaĺt penále
ve 1ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejv,ýše však do 'qýše tohoto
odvodu.

8.3.

Poĺušenípovinností uvedených v článku III' odst' 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušeníĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorých pĺaviďech územníchľozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázĺě ve vyši
70

o/o

z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zźlľľětećnáustanovení
9.1

9,2.

9.3

Yzájemná pľáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě lýslovně neupľavená se říď
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o tozpočtoqich pĺavidlech územních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečĺéhoodkladu infotmovat poskytovatele o své pŕeměně
(fini, rozđěleníapod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy naptávniho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń mä či bude mít poskytovatel k dispozicí, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žađatelűm,popř. zveřejnit, na zá|ďadě zákona
č.1'06/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněnipozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce bete na vědomí, že v pbipadě z1ištěnízávažných nedostatků pťĺrczlĺzaci akce,
včetně nedodľženítermínu odevzdánĺ vyučtování poskytovaných finančníchpĺostředků,
je poskytovztel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z ptostředků poskytovatele'

9.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu obđtži
každá ze smluvních stĺan'

9.6.

Smluvní Stfany shođněptohlašují, že jsou způsobilék tomuto ptávnímu jednánl, že si
smlour,'u před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz 1ýše uvedeného připo1ují své vlastnoĺučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

V Týnci nadSázavol 13'03.2017

1'4.03.2017

Mgľ. Manin l(adĺnožka
staľosta

Jatoslava Raková
předsedkyně

poskytovatel

příjemce

Stáĺka{ z 4

t

RozPočrľ

J. ł(ĺ4kev,aľ 433 b-Jďsv3
t
Đ l vplta /,łŽvłv(p -.]t
, p'rr, ,prľ p ĺvł5Bĺ( 7přĺv,a L

tabulka C

Vyplnil/telefon
Sublekt
Název akce:
pol. název

t
2

tł'0 tú
T

,,7,1

n'pv Pftĺl u oJ lÍ/bu ł l 4|

Eüł-ltll
ok
^

ł€

Żł4d uřTF-Lł|

}+keľž

Podpls žadatele
Kč

oł aeą *
ĺonÁ '-

3

4
5
6
7

8
9

10
7T

72
13

t4
15

76
77

18
19
20

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

Celkem

,l

/ )eor-

