Smlouva č,.20!7 /2/3

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavienápoďe $ 10a zákona č.25O/2O00 Sb., o ľozpočtor1ichpĺaviďechínemníchtozpočtů,
ve znéĺipozdějšíchpředpisů
mezi ĺĺžeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

iako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce")

a

2. sDH Peceľađy

zastoupený: Romanem Hudĺlíkem, statutáľním zástupcem
adresa: Pecerady 186, Týnec nadSázavou

ICO:65261674
platba: v hotovosti

jako příjemce na sftaně dfuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1,.1

1.2.

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v ĺllžesjednané ,.yši a pĽtjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákota č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonli Q,ákoĺ o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,
Neopĺávněné použitídotace na jný ĺežsjednaný účelnebo zađúerupĺostředků patřících
posĘtovateli je poĺušenímĺozpočtovékäzně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtolých pĺaviďech územníchrozpočtu, v platném zněnĺ.
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1.

Dotace je poskytována lýhtadĺě za účelemuvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 2 - Ákce pto děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémĺozpočtu,ktery je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3l.12.2017.

2.2.

Příjemce je povinen polžítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančníptostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žá"dostl příjemce.

2.3,

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazki a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifrkované ýdaje (tj.ýđaje,kteľénelze účetnědoložit)

Čhnek III.

Povinnosti příiemce
3.1

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

3.2.

-).-)

oznámitposkytovateli změnu adľesy sídla a dalšíchúdajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavř'ení do úplnéhovy'6čtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své čínnosti,ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závaznými pľávními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spľávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvní
předpisy včetně pĺávníchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (stovy: čtmácttisíc koĺun

4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 14 000

4.2.

Celá dotace ve qýši 14 000
města Týnec nad Sázav ou,

4,3

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zasblpitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením ć. zM20t7 / 15 / tl.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

česĘch).

Kč (slovy: Čtrnácttisíc korun česĘch)je Ątä z rczpočdt

oběma smluvními stľanami'
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4.5.

V případě, že příjemce použije finaĺčnípĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
pĺostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit
nevyčeľpávšechny posĘtnuté finaĺčĺí

poskytovateli takové fĺnančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v zálh|avi této smlouvy a' to nejpozději do 30 dnů od doručení
'
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončenírcahzace akce předloží piíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

5.2

Výčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchnáIežitosti účetních

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

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

dokladů podle zv|áštnich právruch předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
která by|a z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií qipisů z űču' příjemce
ptokazujících použitídotace. Do výčtovánilze zahtnout v'ýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31'.1'2,201'7.

a

oddělenou evidenci čeqpánídotace
se zákonem č. 563/1'991, Sb., o účetnicwí,ve zněni pozdějších předpisů.

v

souladu

Čhnek VI.

Časovéužitídotace

6.1.

Finančníptostředky poskytnuté iako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 37.72.201,7

ČhnekVII.
Kontrola

7.1

7'

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné
sptávě ä U zfuěflě některých zákoĺrů,ve znění pozdějšíclr předpisů, optávněn pĺovádčt
u příjemce kontolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čt. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluvešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetĺrích,finančnícha statistických ýkazű, hlášení a zpÍáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnicwí,v platném znění, uchovávat účetnízäznarny a a űčetni
doklady.

Clánek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každépoľušenípovinností podle
této smlouvy je považováĺoza porušení tozpočtovékázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtových pĺaviďech űzemních ĺozpočtu,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhmdu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiých nębo zađtženýchpĺostředků.
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8.2.

Zapt'odIenl s odvodem za poľušenírczpočtovékäzněje příjemce povinen zaplaĺt penále
výši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nej1iše však do 1ýše tohoto
odvodu.

ve

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považoväĺoza méně
závažĺépoľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'qých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtu,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušenítozpočtovéká'zně ve ýši
o/o
1,0
z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Závércćná' ustanovení
9.1,

9.2.

9.3

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávnímipředpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqýchpĺaviďech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem'
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o své pŕeměně
(füzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piechá,zeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy ĺaptávniho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má' či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infotmaceĺni,
kteľéje poskytovatel povinen poskytnout žadate|tlm, popř. zveřejnit, na záhJadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,veznění pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍipađězjištěn závažných nedostatků pft reahzaci akce,
včetně nedodľženíteĺmínuođevzdänlvyűčtován poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

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

9,6,

Smluvní sftany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujeđĺánl,že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
lzavitaji svobodně aväžně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nad

Sázav

oa 28.04.201,7

staÍosta

Roman Huddík
předseda

poskytovatel

příiemce

Mgľ. Maĺtin Išadtnožka
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tabulka C

telefon

Název akce:

pol

ĺ?fz /s

v

žadatele

nazev

Kč
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Celkem

i, v

000 Kc

fr/"/'L/
SdruŽení hasičůČech, Moľavy a Slezska
5boľ rlobľovolných hasĺčrj Pecerady
l

(

]

4

'l

Týnec nad Sázavou

