Smlouva č. 2022/5/09
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami:
1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgr. Martinem Kadrnožkou
IČO: 00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka v Příbrami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27-320082359/0800
jako poskytovatel na straně jedné
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. RUAH o.p.s.
Centrum terénních zdravotních a sociálních služeb v Benešově
se sídlem: Tyršova 2061
zastoupená: Mgr. Martou Vackovou (ředitelka RUAH o.p.s.)
adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
IČO: 24312355
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 3472527349/ 0800
(dále jen příjemce)

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na nákup automobilu pro výkon sociální práce
v obci.
2. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů na nákup nemovitostí, správní poplatky, na pokuty
a jiné sankce, na úroky z úvěrů, peněžní dary fyzickým nebo právnickým osobám.

II.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace
Poskytovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 19. 9. 2022 poskytne z prostředků
rozpočtu obce příjemci neinvestiční dotaci částkou ve výši 158.676 Kč (slovy:
Stopadesátosmtisícšetsetsedmdesátšest korun českých). Prostředky dotace budou poukázány
bankovním převodem na účet příjemce ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.

III.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel, na který mu byly poskytnuty
a který je specifikován v čl. I této smlouvy.
2. Příjemce dotace je oprávněn využít prostředky z poskytnuté dotace do 31. 12. 2022. Finanční
prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
3. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví řádné sledování použitých prostředků dotace.
4. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
5. Příjemce dotace se zavazuje umožnit poskytovateli provést kontrolu použití finančních
prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s plněním smlouvy.
6. Použití prostředků v rozporu s touto smlouvou nebo neprokázání, jak poskytnuté prostředky
byly využity, se považuje za neoprávněné použití dotace a příjemce je povinen celou dotaci
vrátit na účet obce, a to do 10 dnů poté, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.
7. Nepoužité prostředky je povinen příjemce vrátit v termínu nejpozději do 29. 12. 2022 na účet
města.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Změna smlouvy je možná pouze písemnými, číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.
2. Obě strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé
vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem
města Týnec nad Sázavou 19. 9. 2022 usnesením č. ZM2022/20/12.
V Týnci nad Sázavou 20. 9. 2022
Za poskytovatele:

Za příjemce:

Mgr. Martin Kadrnožka

Mgr. Marta Vacková

