Smlouva ć,.2018/02/07

SMLOUVA O POSI(YTNUTI DOTACE
uzavtená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů,

ve zněrĺ pozdějších předpisů

mezi niźe uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené stäfoStou města

ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257
bankovní spojení:
čísloúčtu:

Mgĺ' Martinem l(adtnožkou
41,

Týnec nadSázavou

jako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále

I

en,,posĘtov

atel'

)

a

2. Jwák- svaz skautů a skautek čR
zastoupený: Romanem Šinđ"lář.-(statutáĺní zástupce)
IC: 61664685
se sídlem: Topolová 1'829, I{amenice 257 68
bankovní spojení:
čísloúčtu:

jako pÍíiemce na stĺaně druhé

(dále

ien,,příjemce')

Clánek I.
Předmět smlouvy
1.1,

1..2.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v nížesjednané oyši a pÍíjemce se zavazuje ťuto dotaci použit Pouze
ke sjednanému účelua splnit đalší
povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy'

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb', o finančníkontrole ve veřejné spĺávě
a o změně něktetých zákonů' Qákon o finančníkontrole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoprávněné pouźiti dotace na jiný než sjednaný účelnebo zadtżení pĺostředkůpatřících
poskytovateli je porušenim tozpočtovékázněve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o tozpočtových pravidlech územních tozpočtů,v platném znění'

Sttánka

1'

z4

Článek II.

Úč"1dot'."
2.1

2.2.

2.3

Dotace je poskytovánaýhtadně za účelemuvedeným vPĺogĺamu dotací na ĺok 2018
pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémĺozpočtu,kteý je přílohou č. 1
této smlour,ry' kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku posk1tngú dotace do 31.72.2018.
Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou źádosti příjemce.

Z pĺ_lskytnutédotace neIzehtadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkT a leasingové splátky
c) dary (s uýjimkou věcných cen v Soutěžich poÍáđanýchči spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje(tj. ł1ldaje, kteté nelze účetnědoložit)

článek III.
Povinnosti příjemce
3.1

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađSázavou iako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateriálech ke své činnosti, iakož í při všech veřejných

łrystoupeních příj emce.
3.2.

oznámit posĘtovateli změnu adĺesy sídla a dalšíchúdaiůuvedených ve smlouvě, đoide-li

knimvdoběod jejího azavŤeni doúplnéhovy-učtovánídotace, atonejpozdějido

10-ti

dnů ocle dne, kdy ke změně došlo.
3.3.

Při své činnosti, ke které použije clotaci, plnit veškerépovinnosti stanovené obecně

závaznými pĺávními předpisy, tj. zejména zajistit veškerá potřebná povolení příslušných
orgánů státní spĺár,ry a samospĺávy, clodtžovat veškerérelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně pĺávníchpředpisů r.rydaných městem Týnec nad Sázavou.

čbnek IV.

Výše čeqpání dotace

4.1.

Poskytovatel poskytne pří|emci clotaci ve vyši 5 000 Kč (slovy: Pěttisíc korun česĘch).

4.2.

Celá clotace ve ýši 5 000
Týnec nad Sázavou.

4.3

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení clotace
79.02.2078 usnesením zil'{2078 / 20 / 9.

4.4.

Dotace budc poskytnuta jeđnotázověformou bezhotovostního bankovního převodu

Kč (slovy: Pěttisíc koĺun česĘch) je krytá z tozpočtu města
v Zastupitelstvu

města Týnec nad Sázavou dne

na účctpříjemce uvedcný v zá|']aví této smlour,ry, a to clo 30 dnů od podpisu této smlouvy
občma smluvními Stfanami.
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4.5

V případě, źe pŤíjemce použlje finančnípĺostředky v ÍoŻporu S touto smlouvou nebo

ner,ryčeĺpá všechny poskytnuté f]nančníptostředky na Stanovený účel'je povinen vrátit
poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh\aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vrácenl'

Clánek V.

Výčtování
5.1

5.2.

5.3.

ukonče ĺű realizace akce předloží pÍijemce poskytovatell bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozđějivšak do 15.01.2019, v}ričtování včetně stĺučnéhohođnoceníčinnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Po

Vyučtování buđepĺovedeno formou kopií písemnostímajících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštních právních předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií w.ýpisů z :učtu příjemce
ptokazujicich použitídotace. Do vyučtovánlze zahtnout ýhĺadně účetnídoklady' jimiž
bylo łryúčtovánoplnění poskytnuté v období ođ1.1.2018 do 37.12.201,8'
Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pánídotace
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnicwí,ve znění pozdějších předpisů'

v

soulađu

Clánek VI.
Casové lužitíđotace
6.1

Finančníprostředky poskytnuté jako dotace v souladu
do 31.L2.201,8.

s

touto smlouvou jsou k použití

čbnek VII.
Kontľo1a
7.1

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.' o finančníkontrole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákon'ťu, ve znění pozdějšíchpředpisů, opĺávněn provádět
u příjemce konttolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodtžování
ustanovení této smlouvy'
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontroly podle čl. VI' odst. ó.1. a poskytnout mu ktomu účeluveškefou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazn' hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) z c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a učętní
doklady.

člĺnekVIII.
Sankce

8.1

Příjemce poclpisem této smlouvy bcrc na vědomí, žę kaźdéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno zz poľušenírozpočtovékázně dle ustanoveni $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlcch uzemních rozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požad'ovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve ýši ncopĺávněně použitých nebo zadtžcných prostředků.
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8.2.

ZaptodIení s odvodem za poĺušeníĺozpočtovékázně je pi'íjemce povinen z^platít' penále
vyši 1 pĺomile z částky odvodu za kaźdý den pĺodlení, nejr,1íše však do výše tohoto
odvodu.

ve

8.3.

Poĺušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je povzžováno za rr,.éně
závažné poĺušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoýchptavidlech územníchtozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uložípří|emci odvod za porušeníĺozpočtovékázně ve ýši
10

o/o

z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavetecna ustanovenl
9.1'

v této smiouvě výslovně neupravená se řídí
Yzájemná práva a povinnosti účastníků
příslušnými právnlmi předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu a občanským zákoníkem.

9.2.

9.3

Příiemce ie povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fazi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecházeji
ptáva a povinnosĺ z této smlouvy na právniho nástupce.
Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenťy S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, isou infotmacemi,
které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce bete na vědomí, že v plipadě zjištění závażných nedostatků pIi rcalízaci akce'
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdání vyričtování posĘtovaných finančníchprostředků,
je poskytovatel opĺávněn r.ryloučit v následujících dvou letech jeho žáclosti o poskytnutí
dotace z prostředků poskytovatele.

9.5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,

z

níchžjeden stejnopis obdrží

příjemce a dva stejnopisy poskytovatel.
9.6

Smluvní Strany shođněptohlašují,že jsou způsobilék tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a źe ji
uzavítajísvobodně aváźně. Na důkaz ýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci

nad Sázavou 30.08.201 8

Roman Ši.'d.br
statutární zástupce
příjemce

Mgr. Martin Kađrnoźka
staÍoSta

poskytovatel
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