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SMLOUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavłená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o tozpočtových pravidlech územních ĺozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
mezi nlźe uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené Stafostou města Mgĺ' Maĺtinem l{adĺnožkou

ICO

00232904

se sídlem: K Náklí 404, 257
bankovní spojení:
čísloúčtu:

41,

Týnec nad'Sázavou

jako poskytovatelna straně jedné

(dále

Ien,,posĘtovate1')

(dále

jen,,příjemce')

a

2. lunák- svaŻ skautů a skautek CR
zastoupený: Romanem
IC: 61664685

Ši''d.lář.-

se sídlem:Topolová 7829,Kamenice 251 68
bankovní spojení;
čísloúčtu:

jako příjemce na stĺaně đruhé

Clánek I.
Přeđmětsmlouvy
1.1

1,.2.

1..3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v niže sjednané rryši a pÍijemce se zzvazuje tuto dotaci použítpouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnostiplynoucí pro něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkonttole ve veřejné sptávě
a o změně někte4ích zákonű (zákon o finančníkonttole) v platném znění, veřejnou
finančnípodpotou avztahají se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoprávněné použitíclotace na jiný než sjednaný účelnebo zadrżeníprostředků patřících
poskytovateli je poĺušenímtozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtov1ŕch pravicllech územních ĺozpočtů,v platném znění.
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článek II.

Úč"1dot"..
2.1

2.2

2.3

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pĺogramu dotací na ĺok 2018
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočťu,kteý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2078.
Příjemce je povinen použítdotaci poure kúčeluspecifikovanému včl.II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípfostředky nesmí být použiry k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehtadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) spIátky finančníchzávazki a leasingové splátky
c) dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoŤáđanýchči spolupořádaných příiemcem)
d) nespecifikované ýđaje(tj. wýdaje, kteľénelze účetnědoložit)

článek III.
Povinnosti příjemce
3.1

Pří|emce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačníchmateĺiálech ke své činnosti, jakoź i při všech veřejných
vystoupeních příiemce.

3.2

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších úda!ůuvedených ve smlouvě, dojde-li

knim vdobě od ieiího azavŤení do úplnéhoĐúčtovánídotace, ato nejpozděii do

10-ti

dnů ode dne, kđyke změně došlo.

J.J

Při své činnosti, ke kteĺépoužiie dotaci, plnit vešketépovinnosti

stanovené obecně
povolení
příslušných
potřebná
závaznými právnimi předpisy, tj' zejména zajistit veškerá
oĺgánůstátní SpráVy a samosprávy, dodĺžovatveškerérelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně právních předpisů łrydaných městem Týnec naclSázavou'
C1ánek IV.
Výše čeľpánídotace

4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve łýši19 500

korun česĘch).

Kč (slovy: Devatenácttisícpětset

4.2.

Celá dotace ve r'.ýši 19 500 Kč (slovy: Devatenácttisícpětset koĺun česĘch).je krytá z
rozpočtu města Týnec nadSázavou.

4.3.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení clotace v Zastupitelswu města Týnec nad Sázavou dne
79.02.2078 usnesením ć. zM2078 / 20 / 9.

4.4.

Dotace buđeposkytnuta jcdnotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedcný v záhLavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu tóto smlouvy
občma smluvními stranami.
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4.5

V případě, źe pŤíjemce použije finančnípĺostředky v ťoŻporu S touto smlouvou nebo

nevyčeĺpá všechn1' poskytnuté finančnípÍostředky na Stanovený účel,je povinen vľátit
poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlour,ry, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrw posĘtovatele k jejich vtácętű,

ClánekV.

Vyúčtování
5.1

Po ukončetĺrcahzace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2079' łyúčtovánívčetně stĺučnéhohođnoceníčinnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Výčtováníbude provedeno foľmou kopií písemnostímaiícíchnáLežitosti účetních
dokladů podle zvláštních pńvnl'ch předpisů s označenímúčetníhodokladu a poloźky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií w.ýpisů z učtu příjemce
ptokazujícich použitídotace. Do v}'učtovánl|ze zahtnout výhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v obđobíod 1.1.2018 do 31.12.2018.

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníđotacev souladu
se zákonem č.563/1991Sb.' o účetnicwí,ve znění pozdějších předpisů.
Clánek VI.
Casové ĺžití,đotace

6.1

Finančnípĺostředky poskytnuté jako đotacev souladu
đo31.1'2.2078.

S

touto smlouvou jsou k použití

Clánek VII.
Kontrola
7.1

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkonttole ve veřejné
správě z o změně některych zákonů,, ve znění pozdějšíchpředpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontrolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvěđčujících
dodržování
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při ptovádění
kontroly podle čl. VI' odst' ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškefou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášení a zpráv, z to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen đle$ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnictví,v platném znění, uchovávat účetnízáznamy a a űčetni
doklady.

čHnek VIII
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, źe každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušenírozpočtovékázně dle ustanoveni \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ĺozpočtů,ve znění pozdčjších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn pożadovat úhradu odvodu za porušenírozpočtovć
kázně ve lýši neoptávněně použiých nebo zadržených ptostředků.
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8.2

Zaprod\ení s odvodem za poĺušeníĺozpočtovékázněje příjemce povinen zaplatit penále
ve qíši1 pĺomile z částky odvodu za kaźdý den pĺodiení, nejł1źševšak do výše tohoto
odvodu.

8.3

Poĺušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3'1'. a 3.2' je považováno za méně
závzźnépoľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.'
ĺl ĺozpočtoýchptavidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušení ĺozpočtovékázně ve vyši
1,0 oÁ

z poskytnuté dotace.

článek IX.
Záx&ećná ustanovení
9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
Yzá1emná práva a povinnosti účastníků
příslušnými pĺávnímipředpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoýchpĺavidlech územních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přemene
(fuzi, rozđěleníapod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecházeji
práva a povinnosti z t'éto smlouvy na ptávního nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smloułry souvise!ící, kteĺémá či bude mít posĘtovatel k dispozíci, isou infoĺmacemi,
které je poskytovatel povinen poskytnout źadate7űm, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 1'06/1'999 Sb., o svobocłném přístupu k infotmacím, ve znění pozdějších přeclpisů.
Příjemce bere na vědomí, že v piípadě ziištěnízávažných nedostatků pii rea|izaci akce,
včetně nedodržení tetmínu od'evzdání v}'učtováníposkytovaných flnančníchprostředků,
je poskytovatel oprávněn r,ryloučit v následujících dvou letech jeho žáđostio posĘtnutí
dotace Ż pfostředků poskytovatele.

Tato smlouva je

r.ryhotovena ve třech stejnopisech,
příjemce a dva stejnopisy poskytovatel.

z

nichž jeden stejnopis obdrží

Smluvní stfany shodně pĺohlašují,že isou způsobilék tomuto pĺávnímujednání, że si
smlour.'u před 1ejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a że ji
uzavitají svobodně aváźně. Na důkaz ýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nzd Sázavou

30.08.201 8

Roman Ši.'d.uĺ
Staťutáfní zástupce
příjemce

Mgr. Mattin Kadrnožka
starosta
poskytovatcl
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