Smlouva ć,.2017 /2/7

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtových ptaviďech územních ĺozpočtu,
ve znéni pozdějších předpisů

mezi ĺĺžeuvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staĺostou města Mgĺ. Martinem I(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nadSázavoa

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

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. Junák-

svaz skautů a skautek ČR
zastoupený: Romanem Ši''d"lář.m

IC:

61,664685
se sídlem: Topolová 1'829,Íšameĺĺce251'68

bankovní spojení: FIo Banka
čísloúčtu:260021'7747 /2010

jako příjemce na sffaně dľuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1.1

1.2.

1.3.

podpoľu
PosĘtovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ftnaĺčĺĺ
(dotaci) v ruže sjednané tryši a ptijemce se zavazuje tuto dotaci poažítpouze
ke sjednanému účelua splĺnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy'

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o fĺnančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně některych zákoĺű (zákoĺ o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněĺé použítidotace na jný než sjednaný účelnebo zadůeĺĺptostředků patiícich
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtov'ých pĺavidlechűzemnich ĺozpočtu,v platném zněni.
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Čbnek II.

Úč.l dotac.
2.1

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rck 2017
pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzĺě pĺopagujícíměsto,
konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémĺozpočtu,kteĺ.ý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo31.12.20t7.

2.2.

2.3.

Příjemce je povinen použit dotaci povze kúčeluspecifikovanému včl'II. odst. 2.1.
Poskytnuté Íinančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazků a leasingové spláĘ
c) dary (s qŕjimkou věcných cen v soutěžichpořádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj.ýdaje, kteĺénelze účetněđoložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce
3.1

Příjemce se zavazaje uvádět město Týnec nad Säzavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačníchmateríáIech ke své činnosti, 1akož i při všech veřejných

vystoupeních příj emce.
3.2

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-ü
k nim v době od jejího uzzvÍctĺdo úplného výčtovánídotace, a to nejpozději do 10_ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J

Při své činnosti, ke kteĺépoažlje dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závaznými právními předpisy, tj. zejména zajistdLt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spľávy a samospĺávy, dodľžovat vešketéĺelevantníobecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně právnlch předpisů r.rydaných městem Týnec nadSázavou'

čhnek IV.
Výše čeryánídotace
4.1,

4.2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 5.500

česĘch).

Kč (slovy: Pěttisícpětset korun

Celá dotace ve wýši 5.500 Kč (slovy: Pěttisícpětset koľun česĘch))eĄtá z tozpočtu
města Týnec nad Sázavou.

4.3

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastrlpitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć. zM20t7 / 15 / tl.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

Stránka2z 4

4.s.

V případě, že piíjemce použI1e finančníprostředky v Íozpotl s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančnípľostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateľ takové fĺnančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlour,ry, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺi,

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeni teallzace akce předloži pÍíjemce poskytovatell' bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, výčtován včetně stľučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

ą,)

5.3

Vyúčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemĺosĺma)ícich ĺá|ežitosti účetních
dokladů podle zvláštrĺch ptávĺĺchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteń" byla z poskytnuté dotace uLltazeĺa, včetně kopií 1ýpisů z űčtw příjemce
ptokazujících použitídotace. Do výčtovánt|ze zahtnoat vyhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.20L7 do 31'J'22017.
Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci čeryánĺdotace

v

souladu

se zákonem č.563/1'991' Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

Čbnek VI.

Časovéužitídotace

6.1.

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
đo31.72.2077

Čbnek VII.
Kontĺola
7.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkonftole ve veřejné
spľávě a o změně ĺrěkteqých zák<sĺ:ťl,ve zrrěrrí ptlzdějších přcdpisů, oprávrrěĺr provárlěL
u příjemce kontĺolu účetnictví,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodtžovźłnl
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateľ veškeĺou nutnou součinnosti při pľovádění
konttoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,ŕinančnícha statistických ýkazű, hlášenía zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou ie příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a (lčetnl
č.563/1991, Sb., o účetĺrictví,
doklady.

ČlĺnetVIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za poľušeníĺozpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺaviďech űzemnlch tozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požađovatúhĺaduodvodu za poľušeníĺozpočtové
kázĺně ve qýši neoptávněně použiých nebo zađrženýchpĺostředků.
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8.2.

8.3.

ZaprođIenĺs odvodem za porušeníĺozpočtovékázněje pří)emce povinen zaplaĺt penále
čásĘodvodu za každý den ptodlení, nejýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

ve v'ýši 1 pĺomile z

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušení rczpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ýchptavidlech územních ĺozpočtů,ve zĺětípozdě1ších předpisů. V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za potušeni rczpočtovékázĺě ve ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.

Závércćná ustanovení
9.1

9.2.

9.3

v této smlouvě rryslovně neupĺavená se řídí
Yzäjemná ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtoqýchpľaviďech územních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
práva a povinnosiz této smlour,ry naptävniho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, které má' či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zá|<Ladě zákona
č. 1,06 /1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve zĺěnípozdějších předpisů'

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v płípađězjíštěnízávažných nedostatků pťĺrcalĺzaci akce,
včetně nedodĺženítetmínu odevzdáĺí vyúčtováníposkytovaných finančníchpľostředků,
je poskytovate| optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho źáđostio poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5

Tato smlouva je r,7hotovena ve třech stejnopisech, z nlchź po jednom stejnopisu obdľži
každá ze smluvních stĺan.

9.6,

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednän:,, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s je)ím obsahem souhlasí, a že ji
uzavínji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

1'4.06,2017

StaÍosta

Roman Ši''aaai
předseda

posĘtovatel

příiemce

Mgĺ. Maĺtin Išadľnožka
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JunĹk. č.!ký sk.ut'
ĺlředlłko Klmcnlcc, z. s,
Topolovl 1129
2510Ü KomQnlcr

lc:6í6a4685, tV, č, 211.03 (3)

