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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
lzavřeĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlechuzernnich ĺozpočtu,

ve znéni pozdějších předpisů

mezí ĺiže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
TCO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,Ż57 47 Týnec ĺzdSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

2. TKTýnec nadSázavou
zastoupený Romanem Plachtou
IC: 61,6601,32

se síďem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: ľÚ Tenis TI( Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 322002359 / 0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příjemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťĺnančnl podpoĺu
(dotaci) v níže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazaje ťuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonű (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
ťtnaĺčtĺ podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

7.2.

1,3, Neopĺávněnépoužítl dotace na jný než sjednaný účelnebo zadtžen:'pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺrršením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďechuzemnich ĺozpočtu, v platném zněĺi.

ľYňĺzg;;o
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2.1

2.2.

2.3

3.1

3.2.

.).-)

Čbnek II.
Účel dota"e

Dotace je poskytov áĺa ýhnđně k účelu uvedeném v podľobném položkovém t^ozpočtu'

kteý je'piílohäu č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod

bod"Á f _ ptavidelĺrá spoĺtovnĺ a'zájmo,rá či''.'o't pĺo děti a mládež, kteĺého má být

dosaženo oďokamžiku poskytnutí dotace do 37'1'2'2075'

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl.II. odst. 2.1'

ľorLyt 
'.rte 

inaĺčÍu pĺostředky nesmí být po',lžíq k jinému účelu a musí být použity

pouzev souladu s písemnou žädosĺpříjemce'

Z poskytnuté dotace ĺelze htađĺt zejména

a) pokuty a sankce
b) splátĘ Íinančních závaz|<ri a leasingové splátĘ
.j i^ry 11 4;lmLo" věcných 

""r'., 
.o,itěžícipoĘáđaných.či spoĘořádaných příjemcem)

á;''". p..lĺL ov ané ý da1 e (t1. ý đa) e, kter é ne1z e účetně do1o žit)

Článek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazlje uvádět město Týnec nađ Sáz.avo| iako posky19v_atele dotace

.ru,rš".h ptopagačnch mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příjemce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouv.ě, dojde-li

k nim ,, attĺ od jejího uzavieĺĺ do úplného vyűčtováĺí dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

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

závaznýmĺpĺávními předpiý, ť,1. zejméĺa räii"it veškeĺá potřebná povolení příslušných

orgárrď státní spĺálry ä 
'"Ä".p'áo7, 

đodtžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazĺé púnnl
plěapi.y včetn8 prálvnchpředpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čtánek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 33 000 Kč (stovy: třícet tři tisíc kotun

česĘch).

CeIá dotace ve vyši 33 000 Kč (slovy: tiicet tři tisíc korun českých) je Ątá z tozpočtw

města Týnec nad Säzavo,l.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelswu města Týnec ĺad Sázavou dne

1'3.4.201'5 usnesením č. Z}l'4.2015 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jedno täzově fotmou bezhotovostního bankovnfüo převodu

naűčetpříjemce uvedený v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sttánka2 z 4



-ĺ

4.5.

5.1

5.3.

5.2.

V případě, že płíjemce použije fnaĺčĺĺ pĺosďedky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

""oy3"ryá 
,rš..hny poskýtnuté finanční prostředky na Stanovený účeI, je povinen vľáđt

posĹytovat"li t"ko..é finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskyto.'atele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení

písemné oýrry poskytovatele k jejich vĺáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončetű rcalizace akce předloží píĺ1emce poskytovate|l' bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 31.1.2076,wllčtován:'včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pĺoveđeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních

aáuaaĺ poďe zv|išmich právnĺch přeđpisů s označením účetního dokladu a poIožky,

kteń byla z poskytnuté dotace uhtazeĺa, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce

p t okazajícich p oužití dotac e.

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

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

ČHnekVI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poažiĺ
đo 31,.12.2015.

ČHnekVII.
KontÍola

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

spĺávě a o změně někteĺ"ých zákonű, ve zĺěĺí pozdějších předpisů, opĺávněl pĺovádět

u příjemce konttolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đođtžováĺt
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeĺou potřebnou

dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona

Ł.sel/Dr)l Sb., o účetnicwí, vplatném zněĺi, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

7.2.

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zäkona

č,25O/2OOO Sb., o tozpočtoých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdě1ších

předpisů, a poskytovatel je optávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve v,ýši neopĺávněně použitych ĺebo zađtžených pĺostředků.
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8.2.

9.1..

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

Zaproď|enls ođvodem za potušení rozpočtovékázněje příjemce povinen zaplalđt penále

vev.ýši 1 pľomile " 
la.tLy'oa.rodazaiažđý den pĺodlení, nejýše však do qýše tohoto

Porušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.7. a 3.2' je povaźov^áĺo,za méĺě

závažĺé poĺušení ,o)p,očtołé kázně ve smyslu s 101o.dst' 6 zákona č' 250/2000 Sb''

o tozpočtových pĺavidlech územní.h ,o"počto, ie-zĺěnl pozděiších předpisů' V případě

poĺušení těchto povinností se uioží příjemci odvod z" poiošení ĺozpočtovékázně ve ýši

odvodu.

L0 o/o z poskytnuté dotace.

StaÍosta

posĘtovatel

, lo5'l'()'ľÝlIĐC NÁľ .9ÁZ.ĄVo tĺ
I(' Náklí 404

'"ł7 41 Týncĺ: ĺiaĺl ĺinz,avoł
-t-

Čbnek IX.
Z álv étećĺá, us tanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v'ýďovĺě neu.u1av'eĺ!ĺ se řídí

pĺĺrí,-.sr'yrĺ prar^rrłi předpisy' zejména zákonem o ĺozpočtor{ch pĺaviďech územních

iozpočtu a občanským zákonĺkem'

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, 1akož ĺ další đokumenty s plněním této

smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou.infotmacemi'

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout źid^t"it^, popř. zveřejrĺt, ĺa zá|ďa-dě zákona

č.106/1ggg Sb., o svotoanem pĺĺ't"pu k infoĺmacím, ve zĺěrupozďějších předpisů'

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípađě zjištění závažĺých nedostatků pii reahzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu od.irđárnĺ r,yaa""a^ poskytovanýcn ĺn1;ĺ;h pĺostředků'

je poskytovatel optávněn vyloučit v násíedujících ävou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele'

Tato smlouva je vyhotovenä ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdrží

kaźdá ze smluvních süan.

Smluvní StÍany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedná.n, źe si

smlouvu pĺ"ď i"iĺ* poäpi."- pĺ"č"tly, ,ori^i jí a s 1ejim obsahem souhlasí, a že ji

uzavtrají*ouoááĺ ̂ łałiĺ.Na 
d'ůkaz oýše u.redeného pĘojují své v1astnoĺuční podpisy'

V Týnci nad Sázavorr dne a'' z -a łí V Týnci nadSázavou dne 1 1ĺr

Mgĺ. Maĺtin Kađtnožka

příjemce

TK Týnec
TENĺsoVY

257 41
lČ

n, S.
KLUB

Týnec nad Sázavou
o 616 60 132 -1-
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Rozpočet tabulka C

nil / telefon Roman Plachta I 777090709

ekt NAD VOUTKSu
Pravidelná sportovní a činnost dětíNázev akce:

Kčnázevpol
18t mha rtoviště+sPron

6Tenisové míče2
33Pom trénin3
2

4 trenérůmod
2

5 pro soutěžící
t

6 Cestovné / startovné

7

8

9

10

Ľ'
12

l_3

L4

15

1.6

17

L8

L9

20

2L
22

23

Ż4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
33000Celkem

e57 n. s.


