Smlouva ć,.20t7 /2/8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
lzavięnápodle $

10a zákona

č,250/2000 Sb., o ĺozpočtoqýchpĺaviďech územníchĺozpočtů,
v e zněni pozděj šíchpředpisů

mezi niže uvedenými smluvními sffanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgĺ' Mattinem l(adĺnožkou

ICO:00232904
se síďem: K Náktí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatelna stľaně jedné

(dáte

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2.

zo ČscH Týnec ĺadSázavou

předsedou
zastoupený: Josefem Škĺéto.',
ICO:71,158642
se sídlem: K Náklí 404,257
platba: v hotovosti

41,

Týnec nad Sázavoa

jako příjemce na stĺaně dľuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
7.1,

1,.2.

1,,3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje poskytnout příjemci veřejnou fĺnančnípodpoĺu
(dotaci) v rĺžesjednané ,.ýši a piíjemce se zavazaje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o fĺnančníkontĺole ve veřeiné sptávě
a o změně někteých zákonű (zákoĺ o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnipodpotou avztahrlji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopĺávněné použiti dotace na jný ĺežsjeđnanýúčelnebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékáĺzně ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o tozpočtorrych pĺaviďechűzemnich ĺozpočtů,v platném zĺěnl.

Čhnek II.
Účel dotace
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2.1

Dotace je poskytována ýhradně za účelemuvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 201'7
pod bodem č. 2 - Ákce pľo děti a veřejnost nebo akce ýrazně pĺopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podtobném položkovémľozpočtu, ktery je přílohou č. 1
této smlouvy, kteľéhomábýt đosaženood okamžiku poskytnutí dotace đo3l,12,2017,

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst.2.1.
Poskytnuté finaĺčnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostl příjemce.

2,3

Z poskytnuté dotace nelze hĺadlt zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkli a leasingové splátlq/

c)

dary (s

ýimkou věcných

cen v soutěžíchpołädanýchči spolupořádzných příjemcem)

d) nespecifikovaĺéýdaje (t'1.ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce
3.1

Příjemce se zavazwje uvádět město Týnec nađSázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateńá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍ'eni do úplnéhovýčtovánídotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3,3.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně

závazĺýmí ptävnmi předpisy, ý. zejména zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovatveškeĺételevantní obecně závazĺépńvĺĺ
předpisy včetně právnĺch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.
Čtánek IV.
Výše čeľpánídotace

4,1,.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 10.000

česĘch).

Kč (slovy: Desettisíc korun

Kč (slovy: Desettisíc koľun česĘch)je Ątá z tozpočtu

4.2,

Celá dotace ve 1ýši 10.000
města Týnec nađSázavou'

4.3

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastllpitelstvu města Týnec nad, Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. ZM20t7 / 15 / tl.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednor'ízově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účetpříjemce uvedený v záhIaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.

4.5.

V případě, že pŤíjemce použíje finančnl pĺostředky v Íozpoťu s touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účel,je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančníprostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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to nejpozději do 30 dnů od doručení
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy,
^
písemné,ýr"y poskytovatele k jejich vtäcení.

čHnek V.
Vyúčtování
5.1

5.2.

Po ukončeni rcahzace akce přeďoží piíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

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

Výčtováníbude pĺovedeno fotmou kopií písemností majícíchĺá|ežítostiúčetních
dokladů podle zv|áštnlch pńvnich předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá bylra z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z űčtu příjemce
ptokazajicich použitídotace. Do vyúčtovántlrze zahtnolst qýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31'.1'2.201'7.

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci čeryárĺdotace
se zákonem č.563/1,991Sb., o účetnicwí,ve zněnípozdějších předpisů.

v

souladu

Čbnek VI.
Časovéužitídotace
6.7

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu
do 31,.12.2017.

s

touto smlouvou jsou k použití

Čhnek VII.
Kontľola
7.1

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem ě. 320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákoní, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příiemce kontľolu účetnictví,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodůováni
ustanovení této smlour,7.
Příjemce je povinen posĘtnout poskytovateli veškeľounutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle čt. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeľoupotřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991' Sb., o účetnicwí,vplatném zněni, lchovávat účetnízáznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce
8.1

porušenípovinností poďe
Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé
této smlouvy je považováno za poľušeníľozpočtovékázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pĺavidlech űzemních ĺozpočtu,ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požađovatúhtadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve qfši neoptávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

Zaprodlenl s odvodem za poĺušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
nejv,ýše však do v,ýše tohoto
ve 1ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺođlení,
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3'1. a 3.2. je považováno za méně
zävažĺé
porušení rczpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorýchpĺavidlech iszemnich ĺozpočtů've zĺěni pozdějších přeđpisů.V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek Ix.

Závěrcćná ustanovení
9.1

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě výslovně neupĺavená se říď
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtoqýchpĺavidlech územních
ĺozpočtua občanským zákonlkem,

9.2.

9.3

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fazi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
ptáva a povinnosi z této smlouvy na ptávnlho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má' či buđemít poskytovatel k dispozici, jsou infotmaceĺni,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\im, popř. zveřejtit, na zák|adě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezĺěni pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beľe na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pťt rcallzaci akce,
včetně nedodľženíteĺmínuodevzdánl vyűčtovänposkytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| optávĺěn 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 ob&ži
každá ze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní stĺany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pľávnímu jeđĺánl,že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že )í
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

29.03.201'7

Mgĺ. Mattiir lšadnožka

Josef Škĺéta
předseda

starosta

posĘtovatel

pffiemce
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