Smlouva ć.2018/6/2

SMLOUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřená, podle $ 70a

zákoĺa č. 250/2000 Sb., o rozpočtoqíchpĺavidlech űzemruch rozpočru,
vę zněni pozdějších předpisů
męzi nlźe uvedenými smluvními Stfanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené stafostou města Mgĺ. Martinem I(adrnožkou

ICO

00232904

se sídlem: K

Náklí 404,257 41Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.' okĺesnípobočka v Příbĺami' Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -3200823 59 /0800
jako poskytovatel na straně jeclné

(clále

jen,,posĘtovate1')

(dále

jen,,příjemce')

a

2. Mgt. Bedřich YymétaÍik,fańÍ
se sídlem: fumskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
bankovní spoiení: Česká spořitelna
čísloúčtu:321 991 319l0B00
IČo: oto 64 5O2
DIČ: CZ 61'6 64 5O2

jako příjemce na straně druhé

článek I.

Předmět smlouvy
1.1

1.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v niźe sjednané ,.yši a příjemce Se zavazaje tuto dotaci použítpouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001, Sb., o finančđkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některyích zákonű (z,ákon o finančníkontrole) v platném znění, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.
Neoprávněn é použia dotace na jiný než s jednaný účelĺet:o zadrźení pľostředků patřících

poskytovateli ie porušením tozpočtovékázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,v platném zněrĺ'
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článek II'
Úč"l dotu."
2.1,

Dotace je posĘtovánaýhtadně za účelemoptavy III. etapy západní části ohľadní
zdifary vedoucí okolo stezĘ optaw podezdívĘ plotu u fary podél Benešovské
^
ulíce.

2.2

Příjemce je povinen poaźítdotaci pouze k účeluspeciÍikovanému v čl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Fĺnančnípfostředky nesmí být použity k iinému účelua musí být použity
pouzę v souladu s písemnou žádosúpříjemce.

2.3

Z poskytnuté dotace nelzehtadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazki a leasingové splátky
c) dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované qdaje (t|. vydaje, které nelze účetnědoložit)

čÉnekIII.
Povinnosti příiemce
3.1,

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateĺiálech ke své činnosti, jakoź i při všech veřejných
vystoupeních příiemce.

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adľesy síclla a dalšíchúdajůuvedených ve smiouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavłenído úplnéhovyučtování dotace, a to nejpozděli do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3

Při své činnosti' ke které použije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závaznýml právnimi předpisy, ti. zejména zajísĺtveškerá potřebná povolení přísIušných
orgánů státní správy a samosprár.ry, dodržovat veškeré ĺelevantní obecně závazné právni
předpisy včetně právních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou'

Clánek IV.
Výše čeryání dotace

ýši 50 000 Kč (slovy:

Padesáttisíc korun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjcmci dotaci ve

4.2.

Celá dotace ve vyši 50 000
města Týnec nad Sázavou.

4.3.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 78.72.2017
usnesením č. RM2017/23 / 27.

4.4.

Dotace bude poskytnuta iednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

česĘch).

Kč (slovy: Padesáttisíc korun česĘch)je Ątá z rozpoču

na účetpříjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smloułry
oběma smluvními Stfanami.
4.5.

V případě, že płiiemce použi|e finančníprostředky v foŻpofu s ťouto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančníprostředky na Stanovený účel,je povinen vĺátit
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poskytovateli takové finančníprostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, a to neipozděii do 30 dnů od doručení
písemnér,1ízłryposkytovatele k |ejich vráceni.

ČlĺnekV.
Vyúčtování
5.1.

Po ukončeni rca\izace akce předloźi piliemce poskytovate|i bez zbytečného odkladu,

5.2.

Vpčtováníbude pĺovedeno formou kopií písemností majicích náležitosti účetních

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou

nejpozději však do 75.01.2079, vy'učtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

dokladů podle zvláštnich právních předpisů s označcnímúčetníhodokladu a položky,
kteń byla z poskytnutć dotace uhtazena, včetně kopií "ypi'ů z účtupříjemce
prokazujicích použitídotace. Do vyúčtovánlze zahtnout ýhradně účetnídoklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 1.1.201B do 31.12.2018.

a

oddělenou evidenci čeryárĺdotace
zněrĺ pozděiších předpisů.

v

souladu

ve
se zákonem č. 563 /1,991 Sb., o účetnicťví,

x

článekVI.

Casové užitídotace
6.1.

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 37.72.2018.

článek VII.
Kontľo1a
7.7

Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné
správě a o změně někteých zákoní, ve zněni pozdějších předpisů, optávněn pľovádět
u příjemce kontrolu účetnicwí,případně dalšíchskutečností osvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce jc povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při provádění
kontĺoly podle čl. \T' odst. 6.1' a poskytnout mu k tomu účeluveškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických r"ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a účetní
č'563/1991' Sb., o účetĺricwí,
doklady.

článek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kaźdéporušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočtových ptavidlech územníchrozpočtů've znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhrađuodvodu za potušetú tozpočtové
kázně

v

e

ýši neoprávněně použiých neb o zadr žený ch pĺo středků.
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8.2

Za ptodlení s oclvodem za porušenírozpočtovékázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
z částky ođr.oduza každý clen pľodlení, nejýše však do rýše tohoto

ve výši 1 promile

odvodu.

8.3.

Porušenípovinností uvedených včlánku III. odst. 3.7. a 3.2' je povażováno za méně
závaźnépoĺušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoých pĺavidlech uzemrĺch ĺozpočtů,ve zĺěni pozđějších
předpisů. V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poĺušeníĺozpočtovékázně ve ýši
1'0 oÁ

z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Záx&ećná ustanovení
9.1.

9.2

9.3.

9.4.

Yzáiemná ptáva a povinnosti účastníkův této smlouvě ýslovně neupravená se řídí
příslušnými pńvnmi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoýchpravidlech územních
rozpočtůa občanským zákonikęm.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměne
(fuzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
ptáva a povinnosti z této smlour.ry na pĺávního nástupce.

Příjemce berę na vědomí, žę tato smlouva, iakož i dalšídokumenťy S plněním této
smloułry související, ktęré. má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout źađatel'Ům,popŤ' zveřejnit, na záHadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacim,ve zněnlpozđěišíchpředpisů.
Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků pil reakzaci akce,
včetně nedodĺženítermínu odęvzdáni v}'učtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotacę z prostředků poskytovatele'

9.5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z rĺchžpo jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stľan.

9,6.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilé k tomuto právnímu 1edĺáni, źe si
Smlouvu před jejím podpisem přečedy, to^)mi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ii
uzavĺrajísvobodně avážně. Na důkaz ýše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy.

V Týnci nad Sázavou 04.01.2018

V Týnci nadSázavou

Mgr. Martin Kadrnožka

10.01.2018

Mgr. Bedřich Vymětalík

fańŕ

starosta

posĘtovatel

příiemce
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