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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
lzavÍenápođle $ 10a zákona č.25O/2000 Sb., o tozpočtov'ých pľaviďech územních ĺozpočtu,

v e zĺěni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nađSázavoll
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ĺČoz oozEzgo+
se síďem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Těloýchovná iednota o.s. Týnec nad9ázavou
zastoup ená Věĺou Junovou
se sídlem Týnec nađSázavol
ICO:1,8622127
bankovní spojení: ČS 

".'., 
č. účtu: 0321974359/0800

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

ČHnek I.
Předmět smlouvy

7.1.

7.2.

1,.3,

Poskytovatel se touto smlouvou zavazu)e poskytnout příjemci veřejnou finaĺčrĺ podporu
(dotaci) v nlže sjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít povze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zäkona č' 320/2001 Sb., o finanční konuole ve veřejné spĺávě
a o změĺě některych zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančntpodpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjedĺaný účel nebo zadtženl prostředků patĹícich
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtorých pĺavidlechűzemnich ĺozpočtů, v platném zněni.

vYRĺzrHo
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2.2.

2.1,

2.3.

3.1

3.2.

Čbnek II.
Úč.l dot"""

Dotace je poskytovánaýbnđĺě k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteý je přílohou č. 1 této smlouvy ďe pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ľok 201,5 pođ
bodem 1 _ ptavidelná spoĺtovní a zájmová činnost pĺo děti a m7ädež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.72.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1.

PosĘtnuté finanční pĺostředky nesmí být poažity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žáďostjpříjemce.

Z posĘtnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátlcy
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované vydaje (g. ýdaje, kteté nelze účetně đoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uváđět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámjtposĘtovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-ľ
k nim v době od jejího uzavieni do úplného ry'űčtovárľ dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

J.J, Při své činnosti, ke kteľé použIje đotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, ý. zejména zajis:drt veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgáĺů státní spĺávy a samosptávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvrĺ
předpisy včetně pńvnch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

ČHnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1,. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 65 000 Kč (slovy: šedesát pět tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve r{ši 65 000 Kč (slor,y: šedesát pět tisíc korun českých) je Ętá z tozpočtu
města Týnec nzđ Sázavorl.

4,3. Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstr,'u města Týnec nad Sázavou dne
13.4.201'5 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1,6'

Dotace bude posĘtnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

', P.běma smluvními stranami.
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4.5. V případě, že příjemce použije ťnančnl pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

nevyče1pá všecĺny poskytnuté finaĺčĺĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateľ takové ťĺnančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlour.7, a to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné ,ýrry posĘtovatele k jejich vtáceĺi.

ČlĺnekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce přeďoží p[íjemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1,.201'6,vyučtováĺn včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežítosti účetních
dokladů podle zv|áštních pńvnlch předpisů s označením účetĺrího dokladu a položky,
ktetá byla z posĘtnuté dotace uhtazena, včetně kopií aipisů z učtu příjemce
p tokazujicích p oužití do tace.

5.3. Příiemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpánl dotace v souladu

se zákonem č.563/1'991, Sb., o účetnictví, ve zněnipozdějších předpisů.

Čbnek YI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použĺti
đo 31'.1'2,2015.

čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřeiné
spĺávě a o změ.ně někteých zákoĺů, ve zněni pozđějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících đodtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti pä pĺovádění
kontoly podle čt. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č,563/1,991' Sb., o účetnicwí, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušení rczpočtové kázĺě ďe ustanoveru $ 22 zäkona
č,250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel )e opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušení tozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiqých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2

9,1

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6

Zaptodlenl s odvodem zapotašenirozpočtové kázněje příjemce povinen zaplaatpenále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pľoďení, nejýše však do qýše tohoto
odvođu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3,1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušení rczpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtorrych praviďech űzemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve výši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zővěrcčná ustanovení

Yzäjemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
přísÍušnými pńrnínt předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtovych pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákontkem.

Příiemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměne
(fűzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na věđomí, že tato smlouva, jakož ĺ další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacem|
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađate\tĺm, popř. zveřejlit, na záHađě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve zĺěni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piĺpadě zjištění zävažĺých nedostatků pii rcallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánivyučtován poskytovaných ťtnančnich ptostředků,
je poskytovatel optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu ob&ží
každőL ze smluvních sffan.

Smluvní stĺany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺáru, že sí
smlouvu přeđ jejím podpisem přečetly, tozami jí a s je)im obsahem souhlasí, a že )i
uzavttaji svobodně avážně. Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Tŕnci nadSázavorr dne 
j ( ł'ĺí V Týnci nadSázavou dne D. 4?/

Mgĺ. Maĺtin Junová
stäÍosta

posĘtovatel příiemce

ĺ lisj'ĺ'Ü'ľÝľi r'C ľ'JAL. l'-A ZAv 0 tj
K Náklí 404

,'i !,l 'ľýnec narl Sázarrotl
-t-

TÖlovýchovná jednota o.s.
Týnec nad Sázavou

tt:18622127
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Rozpočet tabulka C

L/

nĺl / telefo
Subjekt / 'F.
Název akce:

pol nazev Kč

1 3ĺ / ła ̂ -.-
Ż Đ; -/./4//ćt/,,ź--4 Q'zzQ ,/1 y'l? --.'

3 -jĘ/,4)-"---l y''ĺlzł '--
4 -rezżłr,/ /kk śE. r4/-a-fu-,Ł(/- - ) .4 '//p '-
5 1//ĺp.-
6 /
7

8

9

10

L1,

L2

L3

L4

15

16

T7

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 0J /ra'--'


