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XSmlouva ć,.20L5/U1'

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍenápodle $ 10a zákona č.25O/2O00 Sb., o ĺozpočtoqých pľavidlech územních ĺozpočtu,

ve znéni pozdějších předpisů

mezí nlže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgľ. Maľtinem l(adĺnožkou
ĺČo: oozzzgoą
se síďem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na straně jedné (dále jen,,poskytovatel')

2. Voleibaloý klub Týnec ĺnaďSá,zavolu
zastoupený J atomltem I(uchtou
se síďem Týnec nadSázavou
ICO:22767045
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 23 63 457 389/0800

1.1

a

1,.2.

vľŘíz
| 9, 05, ?us

EÚoÜ

W
jako příjemce na stĺaně dÍuhé (dále 1en,,příiemce')

Čbnek l.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podporu
(dotaci) v rĺže sjednané lryši a příiemce se zavazuje tuto dotaci polžít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoĺű (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněĺé použiti' dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženĺ ptostředků patiících
poskytovateľ je poľušeĺím tozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněn.

1.3
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2.2

2.1..

2.3

3.1

3.2.

J.J.

4.1,.

4.3

Čbnek II.
Účel đotace

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,

kteý 1e piĺloho.' č. 1této smlouvy ďe pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na tok 2015 pod

b"d!Á i _ pĺavidelná spottovnĺ a zá1mová činnost pĺo děti a nLádež, kteĺého má být

dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 37.12.2015.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.
ľo.Lyt''oté ŕnaĺčrĺ pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity

pouzev souladu s písemnou žáđostlpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hradĺt zejména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančđch závazků a leasingové spláĘ

"j ďury 1ś 41ĺmL"" věcných cen v soutěžíchpotádaných či spoĘořádaných pří)emcem)

d) ne sp ecif ik ov ané vy đaj e (tj. ý đaj e, kteté ĺelz e účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavaza)e uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovltele dotace

n",.š."h propagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příj emce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, đojde-li

k nim .. ďobě äa 1"iĺľ'" uzavÍeni do úplného výčtován dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně

závazĺými pńvnimi předpisy, tj, zejména zajísit vešketá potřebná povolení příslušných

oryánl státní sptávy'^ 
"^^o"prá'ry, 

dodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvnl'

pĺěapĺ'y včetně právnlchpředpisů vydaných městem Týnec nađSäzavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 21 000 Kč (slovy: dvacet iedna tisíc

koĺun českých).

Celá dotace ve qýši 21 OOO Kč (slovy: dvacet jedna tisíc koĺun českých) )eĄtá z t'ozpočtw

města Týnec nađ Sázavoa'

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v ZastupiteJstr,'u města Týnec ĺad Sázavou đne

1'3.4.2015 usnesením č. ZM2015 / 5 / 1'6.

Dotace buđe poskytnuta jedno tázově foĺrnou bezhotovostního bankovnfüo převodu

na účet pří)emce rr,."d.''ý v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma sĺľĺůuvními stranami.

4,2

4.4.
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4.5. V případě, že płijemce použíje finančĺĺ pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

"".'y8"rpĺ 
..š".hny poskýtnuté ťĺnaĺčnĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit

posĹytoiateli takové ťnančnt pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení

písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončenj, rcallzace akce přeďoží piíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 37.1'.201'6, vyučtovánl včetně stručného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností ma)ících ĺáIežitosti účetních

dokladů poďe zvláštních pńvĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byIa z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií 1ipisů z učtw příjemce
ptokazujicích p oužití đotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpánl dotace v souladu

se zákonem č. 563/1991, Sb., o účetnicwí, ve zněĺĺpozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

5.1.

5.3

6.7 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto sĺnlouvou jsou k použĺtl
do 37.1,2.2075.

čbnek VII.
Konttola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné

sptávě a o změně některych zäkonű, ve zněni pozdě1ších předpisů, optávněn ptovádět
u příjemce konttolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících do&žovánl
ustanovení této smlouvy.

7'.) Příiemce ie povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při provádění
kontĺoly podle čl. VI. odst.6.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příiemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb', o účetnicwí, vplatném zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a ačetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlou',7 beĺe na vědomí, źe kzždé poľušení povinností podle
této smlour,ry je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázĺě ďe ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech űzemnlch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušení tozpočtové
kázně ve výši neopĺávněně použíých ĺebo zadtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6

ZaptodIenl s odvodem za porušení ĺozpočtové kázněje příjemce povinen zaplaĺtpenáLe
ve wýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺoďení, nejv'ýše však do qýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1,, a 3.2. je považováĺo za méně
závažĺé porušení ĺozpočtové káĺzĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o rozpočtoých ptavidlech územních ľozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázĺě ve wýši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,ľi'ércćná ustanovení

Yzájemná, ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtoqých pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečĺého odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně

(füzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy ĺa ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této

smlouvy související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\ttm, popř' zveře1tit, ĺa zá|ďadě zákona

č. 1,06 /1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněĺĺ pozdějších předpisů'

Příjemce bere na vědomí, že v pbipadě zjištění závažných nedostatků płi teallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánl vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ží
kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že )sou způsobilé k tomuto ptávnímu )edĺán, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tonsmi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
wzavtajísvobodně aváĺžĺě. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nad'Sázavou dne ,0.ĺ. złĺr V Týnci nad Sázavou dne y'P' ? ' Z o łr

<Ż-<-_-.
Mgĺ. Maľtin I{adtnožka Jatomlĺ I(uchta

StaÍoSta

posĘtovatel

ltll'sT'O TÝNEC NAr' sÁ zAvO[I
K Náklí 404

l'lj'7 ł. l '1'ýrlcc, llaĺi S ĺízavrlľ
-1-

příiemce

VK rŕNEc NAD sÁzAVoU
K Jezu 35í

257 41 Týnec nad Sázavou
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Jaromír Kuch ta/777 676 47L
Subjekt VK Týnec nad Sázavou
Název akce: Pravidelná sportovní a zájmová činnost dětí

pol. nazev Kč

L Nájem tělocvĺčny a kurtů 7258
2 Startovné 500
3 Cestovní příkaz 10000
4 Míče 4950
5 Vo lová síť 2000
6 švihadla 443
7 Ukazatelskóre 1849
8

9

10

7L

12

13

14

15

16

T7

18

19

20

27

Ż2

23

24

25

26

27

28

29

30

3L
32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 21000


