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Smlouva č,.20t5/1/3

sMLoUvA o PoSIľTNUTÍ DoTACE
uzavłenápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorrych pĺaviďechuzemnich ľozpočtu,

v e zĺěni pozděj ších předpisů

mezí níže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené Stafostou města Mgt. Maĺtinem l(adľnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41' TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. TJ ZboÍený Kostelec
zastoupený Jiřím Vĺbatou
se síďem Týnec ĺađSázavou
ICO 47082488
bankovní spojení: ČS u.'., č. účtu: 32197531,9/O8OO

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazlje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v níže sjednané rryši a püíjemce Se zavazuje tuto dotaci použít povze
ke sjednanému účelu a splnit đalší povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

7.2 Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoni Q,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
Ínaĺčĺl podpoĺou avztahu)í se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,3. Neopĺávněné použiĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadůenl pĺostředků patiících
poskytovateli je poľušením tozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočto1ých pľaviďechtlzemnlch ĺozpočtů, v platĺrém zněru.
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2.1. Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podtobném položkovém ĺozpočtu,kteĺ'ý je přílohou ć.. 1 t'éto smlouvy ďe ptavidel " Ií'"go-u dotací na ĺok 2015 podbodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovru a'zájmo,rá_č-rro.t pro'áeĺ a mládež,kteĺého málbýtdosaženo od okamžiku póskytnutí dotáce do 31.1'2.2Oi5'

Příjemce je povinen použí1_dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.Poskytnuté finančru ptostředky 
'..rł. být použity ť;-eÁ,, účelu a musí být použitypouze v souladu s písemnou žádosapříjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehtadtt zejména:
a) pokuty a sankce
b) s_plátky finančních závazkűa leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v sou-tě žích pořád:ný:h-č1 spolupořád anýchpříjemcem)d) nespecifikovanéýdaje (tj. ýdaje,kteĺé ne_lze ĺtetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjeĺnce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavorr jako poskytovatele dotacena všech pĺopagačních mateńálech ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
r.7s toupeních příj emce.

oznámitposkytovateü změnu adresy sidla..adalších űda1nuvedených ve smlouvě, dojde-li
\ nim v době od jejího uzavÍení do úplného vyčtováidotu.., a to nejpozději do 10-tidnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecnězávaznými pńvníni předpisy, tj.'zejména zajistit'veškeĺá potřebná povolení příslušných
"''g{": 

státní spĺá'"7 a. 1am9spĺávy, dodĺžovát veškeré ĺelevantní obecně závizné pńvrupředpisy včetně ptávnlch předpisů vydaných městem Tý'.. nud sárr^, ou.

Čtánek II.
Účel dotace

Čtánek IV.
Výše čeryání dotace

Poskľtovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 7 000 Kč (slovy: sedm tisíc korunčesĘch).

C.elá dotace ve 1ýši 7 000 Kč (sior.7: sedm tisíc koľun českých) jeĘtá z rczpočtwměstaTýnec nadSäzavou.

Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec ĺad Sázavou dne13.4.201,5 usnesením č. ZM2O15 / 5 / 1 6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově forľnou bezhotovostnfüo bankovního převoduna účet příjemce uvedený v záhlavitéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour.7oběma smluvnírni stĺanami.

Sttánka2 z 4

2.2

2.3.

3.1

3.2.

3.3

4.1,

4.3

4,2.

4.4.



-f

4.5. V případě, že piíjemce použije ťnančĺĺ pĺostředky v ĺoŻpofl'r s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté Ítnančnl ptostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťlnančnl pĺostiedky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy' a to nejpozđěji do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce přeďoží piijemce poskytovateh bez zbytečĺého odkladu,
nejpozději však đo 31,.1,.2016, vyűčtován včetně sľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|ežitosti účetních
dokladů poďe zv|áštnich pĺávních předpisů s označením účetnfüo dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z űčtu příjemce
ptokazujících p oužití do tace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů.

čhnekVI.
Časové užití dotace

5.3

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sĺnlouvou jsou k použiti
do 31,.12.2015.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konftole ve veřejné
sptávě a o změně někteĺych zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
upříjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dď&žován
ustanovení této smlouvy.

7' Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly poďe č1. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů', hlášení z iptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,99L Sb., o účetnictví, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zikonu
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech űzemnlch ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje oprávněn požadovat úhradu odvádu za poľušení iozpočtoré
kázně ve qýši neopľávněně použiých nebo zadtžených prostředků

8.1.
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8.2.

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

Zaptođ|enl s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázněje příjemce povinen zaplaĺtpenále
ve v'ýši 1 pľomile z čá'stky odvodu za každý den pĺoďení, nejqýše však do rýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'1. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné porušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o rczpočtoých pĺavidlech uzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ĺozpočtové kázně ve ryši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zźxércčná ustaÍrovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v,ýslovně neupľavená se řídí
přísiušnými pĺávnimi předpisy, zejména zákoĺem o rozpočto{ch pĺaviďech územních
ľozpočtu a občanským zákontkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzí, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí
ptäva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, 1akož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveře)rĺt, na zá|dadě zákoĺa
č. 1,06/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pťĺpadě zjištěn závažtých nedostatků při rcahzacĺ akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáłnívyűčtovár.ĺ poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovateI optávněn r,floučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ntchž po jednom stejnopisu ob&ži
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jeđnánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlraji svobodně avážně. Na důkaz {še uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.
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