Smlouva

ć,. 2017

/2/ 5

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtorrychptavidlech územníchĺozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů
mezi

ĺížeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Mattinem l(admožkou

ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec ĺađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbrami, Týnec nađSázavou
čísloúčtu:27 _320082359/0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

a

2. Spolek Mateřské centÍum MOTÝLEK Týnec naďSázavou
zastoup ený: Ing' I(ateřinou Pikous ovou (statutáľní zástup ce)

adĺesa: okfužní520,257

47 TýnecnadSázavo,l

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

(dále jen,,pffiemce")

jako příjemce na stľaně druhé

Clánek I.
Předmět smlouvy
1.1,.

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazi1e poskytnout příjemci veřejnou fĺnaĺčnpodporu
(dotaci) v nže sjednané Úši a příjemce se zavazuje nrto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteých zákoĺű (zákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněné použítidotace na jný než sjednaný účelnebo zadtžeĺĺpĺostředků patřících
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ýchpĺavidlech územníchľozpočtů,v platném znění.
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytována ýbndně za učelem uvedeným v Pĺogĺamudotací na rck 201,7
pod bodem č. 2 - Äkce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pľopagujícíměsto'
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémĺozpočtu'ktery je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12,2017.

2.2

Příjemce je povinen použítdotaci pouze k účeluspecifikovanému v čl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žädosĺpříjemce'

2.3

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazků a leasingové splátĘ
c) đary(s 1ýjimkou věcných cen v soutěžíchpo[ádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované vydaje (tj. vydaje, kteté ne|ze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce
3.1

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

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího uzaviení do úplnéhovy-učtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došIo.

i..).

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závaznými pńvními předpisy, tj. zejména zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státĺĺsptá*ry a samospĺárry, dodĺžovatveškeľéĺelevantníobecně závazné právnl
předpisy včetně právních, předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryánídotace
4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 4.500

4.2

Celá dotace ve v'ýši 4.500

česĘch).

Kč (slovy: čtyřitisícepětset koĺun

Kč (slovy: Čtyřitisícepětset kotun česĘch)je Ątá

z

ĺozpočtuměsta Týnec nadSázavoll,
4,3

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelswu města Týnec nad Säzavou dne
20.02,2017 usnesením ć,. zM20t7 / 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 stÍanami.
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4.5

V případě, že pifijemce použije finančníptostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateli takové finančníptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od doručení
'
písemné,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

ČlánekV.

Vyúčtování
5.1

Po ukončeni rcalizace akce přeďoží piíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

ne1pozdě1i však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Výčtováníbude pĺovedeno foľmou kopií písemností majícíchnáležitosti účetních
dokladů podle zvláštních pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
z posĘtnuté dotace uhĺazena, včetně kopií ýpisů z učtll příjemce
prokazujících použitídotace. Do vyúčtovánlLzezahtnout v'ýhradně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31,.12.201'7.

kteĺá byla

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci če1pánídotace

se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějšíchpředpisů.

v

souladu

Čbnek VI.
časovéužitídotace
6.1

Finančníprostředky poskytnuté jako dotace v souladu
do 31,.12.201,7.

s

touto smlouvou jsou k použití

Čhnek VII.
KontÍola
7.1

7)

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákonű, ve zĺěnípozdějšíchpředpisů, optávněn ptovádět
u příjemce kontrolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdo&žování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,Íinančnícha statistických ýkaztĺ, hlášení a 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,v platném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a űčetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušeníľozpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqýchpĺaviďech azemních ĺozpočtu,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadržených ptostředků.
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8.2

Zaptodlenĺ s odvodem za poĺušeníľozpočtovékźłzněje příjemce povinen zapIait penále
ve 1ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejqýše však do aýše tohoto
odvodu.

8.3.

Porušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů,ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace'

Čbnek lx.
Závércćná ustanovení
9.1.

9.2.

9.3.

v této smlouvě v'ýslovně neupĺavená se řídí
Yzájemná' ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými ptávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoĺýchpĺaviďech územních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczđěleníapod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na pĺávníhonástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty S plněním této
smlour,7 související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadateI'itrl, popř. zveřejnlt, ĺa zálďadě zákoĺa
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněni pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piipadě zjištění zävažnýchnedostatků płírcallzaci akce,
včetně nedodtžení teĺmínuodevzdántvyučtován poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovateL oprávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

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

9,6.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují'že jsou způsobilék tomuto pľávnímu jednánl', že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavirají svobodně avážĺě. Na důkaz výše uvedeného připo1uií své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nadSázavou

1'1'.04,2017

Mgĺ. Maĺtin Išadrnožka

Ing. IGteřina Pikousová

staÍosta

předsedkyně

posĘtovatel

příiemce
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Ż/ó
tabulka C
Vyplnil / telefon
Subjekt
Název akce:

Kateřina Pikousová, mobil 602 633 410
Spolek Mateřské centrum Motýlek
Svatomartinský průvod

pol

nazev

Kč

Pronáiem zahrady SC Týnec n.S.
Rohlíčky

L
2

3 500,00 Kč

1000,00 Kč

3

4
5
6
7
8
9
10
LT
L2
L3
14
15
16

L7
18
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
4 500,00 Kč

Celkem

.

vĺnsľsĺĺÝtlľłao

TÝI\ĺI'C NÁľ) sÁzłvou
I( I\ĺik!í404

błjaą-, 47, ?. z-/ 7

257 47 T'ýnec nad Sázavou
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