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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzav!'enápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pľaviďechuzemĺich ĺozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezi nže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maľtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., oktesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. TJ JAWA Bĺodce
zastoupený: Mgĺ. oldřichem Sládkem
se sídlem: Týnec nađ Sázavorl
pIatba: hotově

jako příjemce na sttaně dĺuhé (dáIe jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1.

1.2.

1,.3,

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteĺých zákonl Qákon o finančđ kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finaĺčnl podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoptávněné použiĺ dotace na jný než sjednaný účel ĺebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoqých pľaviďech územních ľozpočtů, v platném zněni.

Čbnek II.
Účel dotace
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2.2

2.1

2.3

3.7

3.2.

J.J.

Dotace je poskytovánaýhtađně k účelu uvedeném v podľobném položkovém ĺozpočtu,
kteqý 1e přílohou č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pľogtamu dotací na ľok 2015 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovru a zájmová činnost pĺo děti a n7áđež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31.1'2.201,5.

Příjemce je povinen použit dotaci povze kúčelu speciÍikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použíty
polze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hradĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)

d) nespecifikovanéýdaje (t1. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazrlje uvádět město Týnec nad Sázavou )ako poskytovatele dotace

na všech pĺopagačních matetíá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjtposkytovateli změnu adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v đobě od 1ejího uzavÍ'eĺĺ do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použíje dotaci, pLĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně

závaznýmipńvnimi předpisy, t). zejména zajĺs:Jrt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺár,7 a samospĺávy, dođtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně ptávnlch předpisů r,7daných městem Týnec nađ Sázav ou.

čhnek IV.
Yýše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve ryši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve ryši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koĺun českých) jeĄtá z rczpočtu města

Týnec ĺadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidětení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nađ Sázavou dne

13.4.201'5 usnesením č. ZM201"5 / 5 / 16.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeným v záhIaví této smiouvy, a to do

30 dnů od pođpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že píĺjemce použije ťnaĺčrĺ pĺostředky v Íozporu s touto smlouvou nebo

nel,73eľpá všechny poskytnuté ťĺnančnl' pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺáđt
poskytovateľ takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
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4.3.

4.4.
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5.1

5.2.

5.3

6.1,

7.1..

1'

8.1.

Doskvtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení

iĺ'.Á"e ,ýrrry poskytovatele k jejich vrácení'

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcaljzace akce přeďoźí píí1emce poskytovateh bez zbytečného. odkladu'

".;p""aĺ;i 
však do 31.1"201,6,vyűčtorinl'rč.tně stĺu3ného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období'

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemnosĺ majících ĺli9|ttysti účetních

aáu"a.i poďe ,rliĺtn L,' pńvnch předpisů s_označením účetrrího dok1adu a po1ožky,

ktetá byi" Ż poskytnuté dotace ihrłr.nu, včetně kopí qýpisů z učtu příjemce

p r okanl1ících p oužití do tace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí čeryánl' dotace v souladu

,rL^uon"Á t. sez/1p7gl Sb., o účetnictví, ve zĺěĺípozdějších předpisů'

ČbnekVI.
Časové :užití dotace

Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití

do 31.1.2.2015.

Čbnek VII.
Kontľola

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32O/2OO1 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné

.pra.re 
^ 

o ,Áěně někteých zákonű, ve znětĺ pozđějších předpisů, :P.'1":ěi ptovádět

.ipříjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalšícĹ skutečností osvědču)ících đodržováru

ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění

toát oly b"ar" łr. ÝI. odst. ó.i. a poskytnout m: 
'k.t9mu 

účelu veškeĺou potÍebnou

dokrmánäci, včetně účetních, finanční.h a statistických ýkazů, hlášení .a 
zptáv, a to

podobu5let,poktetoujepříjemce.povinen-d1e.s31odst.2písm.b)ac)zákona
č,563/1'991, Sb., o úč"tni"t"í, ípbtném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetĺĺ

doklady.

ČtánekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, źe každé porušení povinností podle

této smlouvy je považováno za poľušení tozpočtové 
'kázně 

dle ustanoven $ 22 zäkoĺa

č.25O/2OOO Sb., o tozpočtoýcih pĺavidle.i ',Lz"mnĺch ľozpočtů, ve zněĺĺ pozdějších

předpisů, a poskytovur.ii. oprĺ.r.r* požađovatúhĺadu odvodu za porušení r'ozpočtové

Lariĺ.re' wýši neápĺávněně páužiých ĺebo zadržených pĺostředků.

Za ptod7eĺís odvodem za porušení ĺozpočtové káĺzĺě 
].e ľiíjemce pov!:9n.z^platit penále

.r" rn1sl 1 pĺomile z částky odv odu za iaždý den ptoďení, nejýše však do qýše tohoto

odvodu.

8.2.
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Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3,2' je považová'no, za méně

)árr^žné poĺoš.ní rozpočtoiékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočiorých ptaviále ch űzemnich tozpočtu, ve-zněni pozdějších předpi9ů' V případě

|o*ś"ĺ těcĹto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení rozpočtovékázĺě ve 1ýši
1'O o/o z poskytnuté dotace.

Čtánek IX.
Zá.ľyěteč,ná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r,'ýslovně ĺeuptau'eĺá se říď

přísíušným]_ právnini předpisy, ze)ména zákoĺem o ľozpočtoqých pĺavidlech územních

ľozpočtu a občanským zákoníkem'

Příjemce bete na vědomí, že tato sÍnlouva, jakož i další dokumenty S plněním této

,-íoo,.y související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou.info-ĺmacemi,

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate\tmt, popř. zveřejnĺt, na zá|'Jadě zákona

č. 1'06;, / 1,igg śb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zĺění pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v piípadě z1ištění závažných nedostatků pÍí rcatlzaci akce,

včátně nedodľžení teĺmínu odevzdánĺ výčtov án poskytovaných finančních pĺostředků,

je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺost}edků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z rĺchž po jednom stejnopisu obdtží
kažđá ze smluvních stĺan.

Smluvní stĺany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺánl, že si
sĺnlouvu přeď jejím pođpisem přečetly, tozumí 1í a s jejím obsahem souhlasí, a že ji

uzav'lrajíwobodně avážně. Na đůkaz výše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 1ł. í. z.lĺŕ V Týnci nadSázavou dne 4Ü ' í' złĺtr-

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5.

Le( I),|'ň
Mgĺ. Maĺtin l(adĺno}ka

stafosta

posĘtovatel

,1Ěs'ľ0'ľýNEC NAľ ĺjÁ ZAY tl.
I( Náklí 404

'Ż5'/ 4Ĺ Týnec nad Sĺízavorl
-1-

Mgt. oldřich Sládek

příiemce
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Název akce:

tabulka C

rĚĺ.ovÝclĺoY}lÁ .ĺl. j]}]0 i.\
IAWA ilrcĺjce Š.ąCiiY

pol. nazev Kč

1, oo
2 /'ÝYv ttO0
3

4
5

6

7

8

9

10

n
12

13

t4
L5

1,6

t7
18

T9

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31,

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 0e

-1-


