Smlouva

ć,. 20!7 / 6/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTAcE
uzavÍ.ená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlechűzemnich ľozpočtů,

ve zněni pozdějšíchpředpisů

mezi ĺižeuvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec nad'Sázavou

zastoupené staĺostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICOz 00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnađSäzavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okľesnípobočka v Příbĺami,Týnec nad,Sázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,pffiemce')

a

2. Mgľ. Bedřich Vymětalík,

faráÍ.

se síďem: Rímskokatolická faĺnost Týnec nadSá"zavou

bankovní spojení: Ceská spořitelna
čísloúčtu:321' 991' 319 /0800
IČo: oto 64 5O2
DIČ: CZ 616 64 5O2

jako příiemce na stľaně dĺuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1.7

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v nlže sjednané
a příjemce se zavazuje tuto dotaci poažit pouze
'yši
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pro něho z této smloury.

1.2.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoĺi (zákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnančnpodpoĺou avztahaji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

1'.3.

Neopĺávněné použitídotace ĺa jný než sjednaný účelnebo zadtžeĺípĺostředkůpatiĺcich
poskytovateli je potušenímľozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ýchptaviďech územníchĺozpočtu, v platném zněĺĺ.
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ČHnek II.
Účel dotace
2.L.

2.2.

2.3.

zdi fary
Dotace je poskytována ýhradĺě za űče\em opÍavy II. západní části ohĺađní
vedoucí okolo stezky.
Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst' 2.1'
Poskytnuté finančn pľostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být poúity
pouze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoLádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. ýda1e, kteľénelze účetnědoložit)

Čbnek III.

Povinnosti příiemce
3.1.

Příjemce se zavazuje uvádět město Týĺec ĺad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačníchmatenáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2.

3.3,

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

Při své činnosti, ke kteĺépoužíjedotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závaznýmiptávnimi předpisy, tj, zejména za1ísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospľávy' dodĺžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvr.ĺ
předpisy včetně pĺávníchpřeđpisůvydaných městem Týnec nadSázavou,

Čbnek IV.

Výše čeqpánídotace
4.1.

4.2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 50 000

česĘch).

Kč (slovy: Padesáttisíc korun

Celá dotace ve qýši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun

česĘch)jeĘtá z rczpočtls'

města Týnec nad Sázav ou.
4.3,

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Radě města Týnec nadSázavou dne 05.06.2017
usnesením č. RM2017 /1l/28.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotäzově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účetpříjemce uvedený v zá"blavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.
4.5.

V případě, že piíjemce použije ťĺnančnpľostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpä všechny poskytnuté fnančni pĺostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceĺí.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1.

Po ukončeĺĺteahzace akce přeďoží piíjemce poskytovateľ bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyilčtovänvčetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2

Výčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchnáĺIežitosti účetních
dokladů podle zvIáštĺíchpĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá by|a z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií vypisů z űčt:u příjemce
ptokazqícich použitídotace. Do vyučtováru|ze zahtnout vyhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 1'.1,.201,7 do 31,,72.2017.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci če1pánídotace
se zákonem č. 563/1'991, Sb., o účetnicwí,ve zněnípozdějších předpisů.

v

souladu

Clánek VI.
Casové užitíđotace
6.1,

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu
đo31.12.2017.

S

touto smlouvou jsou k použití

Čbnek VII.
Kontľola
7.1,.

7.2

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finančníkontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonll, ve zĺěnípozdějšíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontolu účetĺrictví,
případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a űčetní
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každéporušenípovinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtovékázĺě ďe ustanoveru $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých ptaviďech uzemnlch tozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opľávněn požadovat úhĺaduodvodu za porušení tozpočtové
kázně ve v.ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pľostředků.
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8.2.

Za prodlen s odvodem za poľušeníĺozpočtovékázĺě je příjemce povinen zaplait penále
ve v'ýši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pľodlení,nejrýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností 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 ĺozpočtorýchpĺavidlech uzemních ĺozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázĺě ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zźx&ećná ustanovení
9.1..

v této smlouvě v'ýslovně neupĺavená se řídí
Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
zákonem
o ĺozpočto1ýchpľaviďech územních
zejména
ptávními
předpisy,
příslušnými
tozpočtu a občanským zákoníkem.

9.2,

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti 2 této smlouvy naptávního nástupce.

9.3.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy souviseiící,kteĺémá či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\űrt, popř. zveřejlit, na zákJadě zákona
předpisů.
č. 1'06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněni pozđějších

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pÍi rea|lzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdání r,T.účtováníposkytovaných finančníchpĺostředků,
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 nichž po jednom stejnopisu ob&ži
každäze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní stĺany shodně ptohlašují, že jsou způsobilék tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuají svobodně avážně' Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy'

V Týnci nadSázavou

26.06.2017

Mgĺ. Bedřich Vymětalík

Mgĺ. Maĺtin I(adĺnožka
starosta

fańi

posĘtovatel

příiemce
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