
Smlouva č,.202L/5/07

SMLOUVA o POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavÍená podle $ 70a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pĺavidlech wzemnich ĺozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními Stfanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené Stafostou města Mgr. Maľtinem l(adľnožkou
ICO 00232904
se sídleĺn: K Náklí 404' 257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna' a.s.' okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 21 -32008Ż35 9 /0800

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

a

2. RUAH o.p.s.
Centľum teĺénních zdľavotních a sociáIních služeb v Benešově
se sídlem: Tyĺšova 20ó1
zastoupená: Mgľ. Maľtou Vackovou (řeďtelka RUAH o.p.S.)

adĺesa: Tyĺšova 206I,256 01 Benešov
ICO 243L2355
bankovní spojení: UniCľeďt Bank
číslo účtu: 34725273491 0800
(dále |en příjemce)

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

člĺnek I.
Předmět smlouvy

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

7.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/200I Sb., o flnančni kontľole ve veřejné spĺávě
a o změně někteĺých zákoni (zákon o Íjnanční kontrole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoľou avztahuji se na ni všeclrna ustanovení tohoto zákona.

r.3 Neopĺávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení prostředků patřících
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoł1ích praviďech úzernních rozpočtů, v platném zněni.

"',:,S'ľSKÝ ÚŘłu
,l,,-. NAD sÁZAvoU

' . Nĺiklí 404
; i ĺ'i,'ncc nad sázavou

-9-llrľEłEĺĺc / / /e//

Sttánka 1' z 4



článek II.
Účel dotu"e

2.1 Dotace je poskytor.ána ýbtadně k účelu podpoĺy činnosti organizace RUÁH o.P.s.,
kterého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 37.12.20Ż7.

2.2 Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu speciÍikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostlYedky nesmí být použity k |inému účelu a musí být použiľy
pouze v souladu s písemnou žádosti příjernce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazk'í a leasingové splátky
c) daĺy (s aýjimkou věcnýclr cen v soutěžích poĺYádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. v.ýdaje, které nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět ĺněsto Týnec nad Sázavou 1ako poskytovatele dotace
na všech propagačních materiálech ke své činnosti, jakož i při všech veře1ných

vystoupeních příjemce.

3.2 oznámít poskytovateli změnu adresy síďa a daiších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavření do úplného výčtování dotace, a to nejpozději đo 10-ti
dnů ode dne' kdy ke změně došlo.

.)..1 Pi'i své činnosti, ke kteté použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznýml pĺávními předpisy, tj. zejména zajisit veškeľá potřebná povolení pi'íslušných
orgánů státní správy a samosprávy, dodtžovat vešketé ĺelevantní obecně závazné právĺí
předpisy včetně pľávních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Článek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r"ýši 85 000 Kč (slovy: Osmdesátpěttisíc
koľun česĘch).

4.2. CeIá dotace ve v'ýši 85 000 Kč (slovy: osmdesátpěttisíc kotun česĘch) je krytá z
ĺozpočťu rněsta Týnec nad Sázavotl.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
74.1.2.2020.

4.4 Dotace bude poskytnuta jednorázově formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh\avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.

V případě, že pÍijemce použije finanční pĺostředky v Íoupoľu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté Íinanční prostředky na Stanovený účeI, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostníĺn bankovním převodem na účet

4.5
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poskytovatele uvedený v záhLavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
píseĺnné ýzvy poskytovatele k iejich vráceni.

ČlánekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcalizace akce přeđIoži přijemce poskytor'ateli bęz zbytečného odkladu,
nejpozději však do 07.0t.202Ż, r1.učtování včetně stručného hodnocení činnosti prYíjemce

za příslušné období.

5.2 Výčtování bude pľovedeno foľmou kopií písemností majicich náležitosti účetních
dokladů podle zviáštních ptávních předpisů s označením účetního dokladu a po|ožky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií "ipi'ů z űčtu příjemce
p t okazujicích p ouži tí do tace.

5.3. Příjemce je povinen vést r:ádnou a ođdělenou evidenci čerpáni dotace v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb', o účetnicffí' ve znění pozdějších předpisů.

čbnek VI.
časové užití dotace

6,7 Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto sĺnlouvou jsou k použití
d.o 31.72.2021.

Článek VII
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001' Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákon3, ve znění pozdějších předpisů, opľávněn ptovádět
u příjemce kontrolu účetnicťví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování
ustanovení této sĺnlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout posĘtovateli veškeľou nutnou součinnosti při provádění
kontľoly podle č1. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškefou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení 

^ 
zpÍáv, a to

po dobu 5 let, po kterou je příjernce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnicrví, v platném znění, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

článek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této sĺnlouvy je povaźováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanoveni $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľavidlech územních ĺozpočťů, ve znění pozdějších
předpisů' a poskytovatel je oprávněn požadovat úhĺadu odvodu za potušení rozpočtové
kázněve výši neopľávněně použiých nebo zadtžených pľostředků'

Za ptodleni s odvodem za poľušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále
ve ýši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejv'ýše však do r1íše tohoto
odvodu.

8.2.
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Porušení povinností uvedených v článku III' odst. 3.1'. a 3.Ż. je považováno za méne
závaźné porušení rozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákc:na č. 250/2000 Sb.,

o ľozpočtových pravidiech úzeĺnních tozpočtů, ve znění pozdějších prYedpisů. V případě
potušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtové kázně ve wýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Článek IX.
Závéĺećná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě wýslovně neupravená se řídí
příslušnými pńvnkni předpisy, zejména zákonem o tozpočtových praviďech územních
rozpočtů a občanským zákonikem.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou ínfoĺmacemi,
které je poskytovatel povinen poskytnout žadate\r3m, popi'. zveřejnit, na záL<Ladě zákona
č.106/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve zněnipozdějších předpisů'

Příjemce bete na vědomí' že v případě zjištění závažných nedostatků pÍi realizaci akce,
včetně nedodržení termínu odevzdání Đ'učtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou ietech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r'ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obđtži
každá ze smluvních stran.

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisern prYečetly, tozumi jí a s jejím obsalrem soulrlasí, a že ii
uzavitají svobodně avážně. Na důkaz q?še uvedeného připojují své vlastnoruční pođpisy.

V Týnci nad Sázavou 04'01,'2021 V Benešově 29.07.2027

9.r

9.2.

9.3.

9.4

9.5.

Mgr. Maĺtin I{adtnožka
staÍosta
poskytovatel

Mgľ' Marta Vacková
řeđitelka
příjemce
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