
Smlouva č,. 202L/ 5 /2

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřená podle $ 70a zákona č. 250/2000 Sb., o ĺozpočtoých ptavidlech űzemních rozpočrů'

ve znění pozdějších předpisů

mezí nížę uvedenými smluvními Stranami:

1. Město Týnec nad Sázavoĺl
zastoupené StaÍostou města Mgt. Mattinem l{adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okresní pobočka v Příbrami, Týnec nad Sázavou
číslo účru: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. Spolek zdtavotně postižených Týnec nadSázavou
zas toupené: Jatoslavou Zdtaž]lovl
IC 2661.2291.

se sídlem: K Náklí 440,257 47 Týnec nad Sázavou

(dále jen příjemce)

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen,,příiemce')

Člĺnek I.
Předmět smlouvy

7.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané v.ýši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001, Sb., o finanční kontrole ve veřejné spľávě
a o změně někteých zák<>nű (zákc>n o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1..3 Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení ptostředků patřících
poskytovateli je potušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových praviďech územních ĺozpočtu, v platném zněni.

Clánek II.
Úč"l dot"""
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2.1.

2.2.

2.3.

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu ťĺnancováni rekondičních a telaxačních
pobytů pĺo seniory v foce 2021, kteńho ĺná být dosaženo od okamžiku poskytnutí
dotace do 31.12.2021.

Příjemce je povinen použit dotaci pouue k účelu specifikovanému v č1. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použiľy
pouze v souIadu s písemnou žádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejĺnéna:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) daty (s 1ijimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t|.1ýdaje, které nelze účetně doložit)

Článek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou 1ako poskytovatele dotace
na všech ptopagačních materiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,rystoupeních příj ernce.

oznámit poskytovateli zĺněnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, doide-li
k rritrr v době od jejího uzavrYení do úplnélro v}ručtování dotacc, a to ncipoŻdčji do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.1,

3.2.

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeré povinnosti stanovené obecně
závaznýmí pńvnimi předpisy, tj' zejména zajistlt veškerá potřebná povolení příslušných
otgánů státní spľávy a samosptávy, dodĺžovat veškeľé ľelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně pľávníclr předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Článek IV.
Výše četpání dotace

1,r Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 39 000 Kč (slovy: Třicetdevěttisíc koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve r.ryši 39 000 Kč (slovy: Třicetdevěttisíc korun česĘých) je Ątá z
tozpočtu města Týnec nad Sázavou.

4.3 Poskytovatel ľozhodl o plYidělení dotace v ĺadě ĺněsta Týnec nadSázavou dne 11.0I.2021
usnesením č. R.]sl2021 / 1 / 30.

1.4. Dotace bude poskytnuta jeđnorázc;vě formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouwy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stfanami.

V případě, že přijemce použije finanční pÍostředky v Íouporu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáhlavi této smlour,ry, a'to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ýzvy poskytovatele k jejich vtácení.

4.s
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ČlánekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rca|ízace akce předloží płíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 07.0t.2022, vyúčtování včetně sttučného hodnocení činnosti pi'íjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺĺnou kopií písemností majicích náležitosti účetních
dokladů podle zvláštních pĺávrrích předpisů s označením účetního dokladu a po|ožky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií v'.foisů z účtu příjemce
pr okazujících p ouži tí do tace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpäní dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1991 Sb.' o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

Článek VI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pľosďedky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.2021.

ČlánekVIT
Kontľola

7.7 Poskytovate1 je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákon'ů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce konttolu účetnicwí, pĺ:ípadně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této srnlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontroly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškęfou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických w,ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicrví, v platném znění, uchovávat účetní záznamy a a učetní
doklady.

Článek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí' že kaźdé porušení povinností podle
této sĺnlouvy je považováno za poĺušení tozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptavidleclr územních ľozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhradu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně v e aýši neoprávněně p oužiých neb o zadtž ený cb pĺo s tředků.

Zaptod|ení s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zapIatit penále
ve v'ýši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.2
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Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méné
závažné poĺušení rozpočtové kázně ve sĺnyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových ptavidlech uzemnich rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží pi'íjemci odvod za poľušení tozpočtové kázně ve ýši
I0 oÁ z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavetecna ustanovenl

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zeiména zákonem o ľozpočtových pĺavidlech úzeĺnních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i daiší dokumenťy s plněním této

smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi'
které je poskytovatel povinen poskytnout žadate\űm, popř. zveře jnit, na záHadě z.ákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnipozděiších předpisů.

Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištěĺií závažných ĺredostatků při rcaltzaci akce,
včetně nedodržení teľmínu odevzdáni výčtování poskytovaných finančníclr pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn r,ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z prostředků poskytovatele.

Tato smlouva je wyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdtżi
každá ze smluvních stran.

Smluvní stÍany souhlasně konstatují, źe tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveĺejněna na oficiálních webowých stránkách města Týnec nađ Sázavou. Smluvní Stfany

prolrlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemswí ve
smyslu příslušných ustanovení pĺávních předpisů.

Smluvní Stŕany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
Smlou\'u před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že jí
uzavfuají svobodně avážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

VTýnci nad Sázavou 20.01'.2021 V Týnci nadSázavou 18.07.2021

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6.

Jatos|ava Zőtaž1lová
příjemce

Mgr. Maĺtin l{adĺnožka
poskytovatel
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