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SMLoUVA o PoSKt TNUTÍ DoTACE
uzavřenápodle $ 10azákoĺač.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ýchpĺavidlech uzemrĺch ĺozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů
mezi nižę uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené stafostou města Mgĺ. Maĺtinem Kadrnožkou

ICO

00232904

se sídlem: K

Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S', okĺesnípobočka v Příbĺami, Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:
jako poskytovatel na straně

jedné

(dále

jen,,posĘtovatel")

a

2. EvaZa}ĺrtadniková
nat,
s bydlištěm 257 41 Týnec nadSázavou
č. ú.:

jako příjemce na straně dĺuhé

(dále Ien

,,příiemce')

člĺnekI.

Přeđmět smlouvy
1.7.

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v niže sjednanć oTši a příjcmce se zavazuje tuto dotaci použítpouze
povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
ke sjcdnanému účelua splnit đalší

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/200I Sb., o finančníkontĺole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoprávněné použitídotace na jiný než siednaný účelnębo zadtženíptostředků patřících
poskytovateli je poĺušenímĺozpočtovékázně ve smyslu \ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtolýchpľavidlech územníchrozpočtu, v platném zněnl.

článek II.
Úč"l dotu".
2.1,.

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Dotačním pfogfamu pro ĺok
2018 - PROGRÁM 4 - Podpora a výstavba norých sĺrdní,jehož má b1ít dosaženo
od okamžiku poskytnutí dotace do 37.12.2018.

článek III.
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Povinnosti příjemce
3.1

Příjemce je povinen umožnit poskytovatelj na základě ieho žádosti proveclení kontľoly
rcaljzace nové stuđny,na ktefou obdržel clotaci ve stnyslu této smlouvy.

3.2.

Vpřípadě, źe do 31,.72.2026 d<>jde kýstavbě obecního vodovodu, ze kterého by bylo
možno napoiit nemovitost, která je nyni zásobována vodou z nové studny, na niž
příjemce obdržel dotaci ve smyslu této smlouvy, je příjemce (nebo jeho pľávní nástupce)
povinen se na vodovod napojit nebo dotaci poskytnutou podle této smlouvy vrátit
poskytovateli na jeho

,ýr^.

článek IV.
Výše čeľpánídotace
4.1.

4.2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve rýši 30.000

česĘch).

Celá dotace ve vyši 30.000
města Týnec nad Sázavou.

Kč (slovy: Třicettisíc korun

Kč (slovy: Třicettisíc korun česĘch) ie Ąta z rozpočtu

4.3.

Poskytovatel rozhodl o přiclělení clotace v Zasrupitelsn'u města Týnec nad Sázavou dnę

4.4.

Dotace bude poskytnuta iednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uveclený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

10.12,2078 usnesením č,. zM2018 / 2 / 15.

oběma smluvními stranami.

člĺnekV.

Vyúčtování
5.1

Smluvní stÍany konstatují, žę finančnívypoiádáni dotace bylo ptovedeno před
ĺozhodnutím o schválení jejího poskytnutí na zál<ladě účetníchdokladů předložených
příjemcem při podání žádosti o poskytnutí dotace.
Clánek VI.
Kontrola

6.1

Poskytovatcl je v souladu se zákone m č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřcjné
spĺávě a o změr'ě někteých zäkonű, ve znění pozdějších předpisri, opĺávněn provádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečností osvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

6.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při provádění
kontroly poďe čl. w. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazů', hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/t991 Sb., o účetnicwí,vplatném znětí, uchovávat účetnízäzĺamya účetní
doklady.
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Clánek VII
Sankce
7.1,

7.2.

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každéporušení povinností podle
této smlouvy je p<>važováno za porušení ľozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č..250/2000 Sb., ĺl rozpočtov1ich pravidlech územníchrozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve ýši neoprávněně použiqých nebo zadtžených prostředků.

Zaprodleni s odvodem za porušeníľozpočtovékázně je příjemce povinen zapIatitpenále
ve vyši 1 pĺomile z čästkyodvodu za každý den prodlení, nejvýše však do ýše tohoto
ođvodu.

článek VIII.

Zárv&ećná ustanovení
8.1.

8.2.

8.3

Yzäjemná práva a povinnosti účastníkův této smlouvě v5íslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtovýchpravidlech územrĺch
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.
Příjemce bere na vědomí, źe tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺémá či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř' zveřejnit, na zá|dadě zákona
č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoľmacim've zněnĺpozděiších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,
příiemce a dva stejnopisy poskytovatel.

8.4.

z

rĺchźjeden stejnopis obdrżí

Smluvní Stfany shodně prohlašují, že jsou způsobilék tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečedy, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně a vážně. Na drikaz ýše uvedeného pfipojují své vlastnoručnípodpisy.

V Týnci nad Sázavou 74.12.2018
EvaZahradníková

Mgĺ. Mattin Kadrnožka
staÍosta

posĘtovatel

příiemce
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