Smlouva

č,. 20t7 /

4/05

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
azavÍenäpodle $ 70a zákona č' 250/20,09 Sb., o ĺozpočtovychpĺavidlech územníchĺozpočtu,

předpísů
ve znění pozđějších

mezi nížeuvedenými smluvními stŕanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené stafostou města Mgr. Mattinem Kadrnožkou

ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka v Příbľami, Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatelna stľaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. P. N.
flat,
s bydlištěm

257 41 Týnec nad Sázavo,,l

bankovní
čísloúčtu:

jako příjemce na stĺaně dĺuhé

člĺnekI.

Předmět smlouv1'
1.1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuie poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoĺu

(dotaci) v niźe sjednané ,ryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouŻe

ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.
1.2.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001, Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně někteqých zäkoni (zákon o ŕinančníkonttole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3

Neoprávněné použitídotace na jiný než sjednaný účelnebo zadtźeníptostředků patřících
poskytovateli |e porušením rozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zźlkona č, 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorýchpraviďech územních rozpočtů,v platném zněnt.

článek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytovźĺnaýhndně za űčelem uvedeným v Dotačním pfogfamu pto tok
2017 - PROGRAM 4 - Podpoĺa a ýstavba nových studní, jehož mä b1ít dosaženo
od okamžiku poskytnutí dotace do 3t.12.20tl.
Stĺ'źľrka1z3

článek III.
Povinnosti pffiemce
3.L

Příjemce je povinen umožnítposkytovateli na záHadě jeho žádosti proveclení kontroly
rca|izace nové studny, na ktefou obdľželdotaci ve smyslu této smlouvy.

3.2.

Vpřípadě, že do 31'.72.2026 dojde kýstavbě obecního vodovođu,ze ktetého by bylo
možno napojit nemovitost, kteń je nyní zásobována vodou z nové sťudny, na níž
příjemce obdržel dotaci ve smyslu této smlouvy, je příjemce (nebo jeho ptávní nástupce)
povinen se na vodovod napojit nebo dotaci poskytnutou podle této smlouvy vrátit
poskytovateli na jeho

,ýr*.

článek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: Třicettisíc korun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 30.000

4.2.

Ce|á dotace ve ýši 30.000
města Týnec nad Sázavou.

4.3.

Poskytovatel rozhodl o přidělení dotacc v Radě města Týnec nad Sázavou dne 04.09.2017
usneseđmč. RNÍ2017 /15/1l a v Zastupitelstr,'u města Týnec nad Sázavou dne
1'8'09.2017 usnesením é. zM2017 / 78 / 09.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jeđnotázověformou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

česĘch).

Kč (slovy: Třícettisíc koľun česĘch) je Lľyta z rozpočtu

oběma smluvními stranami.

čtĺnekV.

Vyúčtování
5.1

Smluvní stťany konstarují, že ŕinančnívypoÍádänídotace bylo pľovedeno před
ĺozhodnutímo schváleđ jejího poskytnutí na zál<|adě účetníchdokladů přeďožených
příjemcem při pođánížá,dosti o poskytnutí dotace.

čHnekVI.
Kontľola

6.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32012001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zäkonű, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn pľovádět
u příjemce kontrolu účetnicwí,případně dalšíchskutečností osvědčujícíchdodržování
ustanovení této smlouvy'

6.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontroly podle čl. M. odst, 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeťou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazi, hlášenía zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona

č.563/1991 Sb.,

o

účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a účetní

doklady.
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Clánek VII
Sankce
7.1.

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že kaźđé
porušení povinností podle
této smlouvy je povaźováno za porušení rozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o tozpočtoqých pĺavidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázněve qýši neopľávněně použiqých nebo zadůených prostředků.

7.2.

Zaptod\ení s odvodem za porušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen z^p|atitpenále
ve výši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pľodlení, ne|vyše však do ýše tohoto
odvodu.
Clánek VIII.
Záv&ećná ustanovení

8.1

8.2.

YzźĄemnźłptáva a povinnosti účastníkův této smlouvě r1ŕslovně neupravená se řídí
pffslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqýchpľavidlech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem'

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenťy s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infotmacemi'
kteľéje poskytovatel povinen poskytnout žadateltlm, popř. zveřejnit, na zźidadě zákona
č' 106/1999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, ve zněrľpozdějších předpisů'

8.3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z rĺchžpo jeđnomstejnopisu obdtží
každá ze smluvních stĺan.

8.4.

Smluvní Stfany shodně pľohlašují,že jsou způsobilék tomuto ptávnímu jeclnání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečeĄ, rozumÍ jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavltaji svobodně aváźně. Na drikaz rýše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy.

V Týnci nad Sázavou

25.09.2017

P.N

Mgľ. Maľtin l(adľnožka
stafosta

poskpovatel

pffiemce
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