Smlouva ć. 2018/ 4/ 4

SMLOUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍęná podle $ 7Oa zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtovýchpĺavidlech uzęmruch ĺozpočťu,
ve znění pozdějších předpisů

mezj nlžę uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené StafoStou města Mgĺ. Maĺtinem Kadrnožkou
ICO:00232904
sę sídlem: K Náklí 404,257 4I Týnec nad Sázavou
bankovní spojení:
jako poskytovatel na stĺaně jeđné

(dále

jen,,posĘtovatel')

a

2. LubomilBabánek
flaf.
s bydlištěm, 257 41' Týnec nadSázavou

(dále jen ,,příjemce')

jako příjemce na straně dľuhé

Clánek I.
Předmět smlouvy
1.1.

1.2.

1.3

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazu1e poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v níźesjcdnané orši a příjemce Sc zavazaje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů' Qźĺkono finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahwji se na ni všęchna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněné použití dotace na jiĺý než siednaný účelnebo zadrženl prostředků patřících
poskytovateli je poĺušenímrozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoýchpĺavidlech územníchtozpočtů,v platném zněnl.

članek II.
Úč"l dot"".
2.7.

Dotace je poskytována ýhtadĺě za účelemuvedeným v Dotačním Ptogfamu pro ĺok
201'8 - PROGRÁM 4 - Podpora a výstavba nových studní, jehož má b1ít dosaženo
od okamžiku poskytnutí dotace do 37.12.2018,

čHnek III.
Povinnosti příiemce
Stánka1 z3

7.7

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, że každépoĺušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušení rozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorýchpravidlech uzemních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel ie opľávněn požadovat úhĺaduoclvodu za porušení rozpočtové
kázně

7.2.

ve

ýši neoprávněně

Za ptodIeni

p

oužiých nebcl zadržený ch

p ro

středků.

s odvodem za poĺušenírozpočtovékázně 1e příjemce

ve v1íši1 promile

z

povinen zapLatit penále
ýše tohoto

částky odvodu za każdý den prodlení, nejýše však do

odvodu.

Clánek VIII.
Záwétećnáł ustanovení
8.1

8.2

8.3

Yzájennä ptäva a povinnosti účastníkův této smlouvě wýslovně neupravená se řídí
příslušnýmipńvnmi předpisy, zejména zákonęm o ĺozpočtoýchpravidlech územních
ĺozpočtůa občanským zäkonlkem.
Příjemce beĺe na vědomí, źe tato smlouva, iakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺémá či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadateltlm, popř. zveřeinlt, na záIdadě zákona
č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech,

z

nichž jeden stejnopis obdĺżĺ

příjemce a dva steinopisy poskytovatel.
8.4

Smluvní Strany shodně pĺohlašuií,že jsou způsobilék tomuto ptávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozllmí ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavíraji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy.

V Týnci nad Sázavoĺ 13.1'2.2018
Lubomil Babánek

Mgĺ. Martin Kadtnoźka
starosta

příiemce

posĘtovatel
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