
Smlouva č. 2015 /1'/ 6

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzaviená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pľavidlech územních ľozpočťů,

ve zněri pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec naďSäzavou
zastoupené stafostou města Mgľ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41TýnecnadSäzavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

/1il'rrn {ĺ7ĺr
eii 6?s -ífłu,ĺ-

X

a

2. TI JAWA Peceľady
zastoup ená Ing. Vladimíĺem Chmelařem
IC:47082852
se sídlem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 012/0300

jako příjemce na sttaně dľuhé (dále jen,,příjemce')

1.1,

Clánek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smIouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnlpodpoĺrr
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použíi pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a-o změně někte4ích zákonű Q,ákon o finanční kontĺole) v platném zněnLj., ,reřejnou
flnančnlpodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona'

Neopľávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtžeđ pĺostředků patřících
poskytovateii je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoia č. 25O/iO00 Sb.,
o ľozpočto{ch pĺavidlech územních ĺozpočtu,v platném zně',fü' 

vYRĺzľľ,ĺn

1..2.

1.3.
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Clánek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytováĺa ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočtu,
kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pĺogĺamu do1ací na ĺok 201_5 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovrĺ a zájmová činnost pto děti a tnLádež, ktetého mábýt
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2015.

2.2. Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ftnančnt pĺostředky nesmí být použiq k jinému účelu a musí být použiq
pouŻe v souladu s písemnou žádosti příjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace ne|zehtadltzejména:
a) pokuĘ a sankce
b) splátky Íinančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádanýchpříjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t), ýdaje, kteté nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příiemce

3.1,. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příi emce.

3.2, oznámitposkytovateli změnu adľesy sídla adatších űdajÍluvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavřeni đo úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýml' pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisit vešketá potřebná povolení příslušných
otgíni státrú správy a samospĺávy, đođtžovat vešketé ľelevantní obecně závizné pńvĺľ
předpisy včetně právnlchpředpisů rydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r,yši 36 000 Kč (stovy: třicet šest tisíc koĺun
česĘch).

CeIá, dotace ve vyši 3ó 000 Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých) )e Ątä z tozpočtu
města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zast:ĺpitelsťrru města Týnec nad Sázavou dne
13.4.2015 usnesením č. ZM2015 / 5 / 1'6.
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4.4. Dotace bude poskytnuta jednorázově formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

4.5. V případě, že píĺjemce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeqpá všechny poskytnuté finanční ptostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ftĺaĺčnl pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozđějl do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni tea|lzace akce předloži pÍíjemce poskytovatels' bez zbytečného odkladu,
ne1později však do 31'.1'.2076, vyű,čtovőĺn včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Yýčtován bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežítosti účetních
dokladů poďe zv|áštnich pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií {pisů z učtw příjemce
p t okazujících p oužití do tace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpánl dotace v souladu
se zákonem č' 563/1991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31,.1,2,2015,

Čbnek VII.
Kontrola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančĺl kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteých zákoĺi, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodůován
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutÍrou součinnosti při pĺováđění
kontĺoly podle č1. VI. odst.6.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991' Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákoĺa

8.1.
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8.2.

V Týnci nadSázavou dne ź!!r/,r

Ć-/z-
Mgĺ. Maľtin Išadtnožka

staÍoSta

posĘtovatel

,it'sT(} TÝNEC NAD sÁzAvou
K_ Náklí 404

':j? 41 T'ýnec nad Sázavou
-1-

Čhnek IX.
Záv&ečná ustanovení

V Týnci nadSázavou dne 3ĺ /í

Ing' Vladimíľ Chmelař

ľĺ .lł$üjęĺF€c'erady
Pece rady 5

257 41 Týnec nad Sázavou

ňo ąlo az asz @

č'250/2000 Sb', o ĺozpočtoqfch pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtů, ve zněni pozdějšíchpředpisů' a poskytov*ł): 
"p'11p* požadovatúhtadu odvodu za porušení ĺäzpočtovékázně ve 1yši neoptávněně použiých Äebo za&žených pľostředků.

Za prodlení s odvodem za poĺušeď ,"rp1i1?rę kázněje příjeĺnce povinen zaplaĺtpenále

ä#:i] 
pĺoĺnile z čásĘ odvodu za Řaždý a.' proál"ł,'".ĺ"rs. však do rýše tohoto

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. )e považováno za ménězávažné poľušení ĺozpočtové kázně ve sĺnyslu $ 10a ođst.6 zákona č.25O/20O0 Sb.,o ľozpočtor1ŕch pĺaviďe ch uzemnict' ĺozpoitu, 
"" ""eĺlozdějších předpisů. V případěpoĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod 

"" |"ńs""ĺ ĺozpočtové kázněve ýši1'0 o/o z poskytnuté dotace.

9'1' Yzájemná' pńva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídípříslušnými y':""'^' předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pľaviďech územníchĺozpočtu a občanským zákoníkem.

9'2' Příjemce je'povinen 
.bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně(fűzi' tozděIení apod') či vśtupu do likvidac"' vpĺĺp"aě přeĺněny příjemce přecháze)íptáva a povinnosti z této sĺnlour,7 na ptávniho.'ártip.".

9'3' Příjemce beĺe na vědomí, že yt2 smlouva, jakož i další dokumenty s plněním tétosmlouvy související, kteľé má či bude *: Ę"'*',ovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,kteľé je posĘtovatel povinen poskytnout ĺ,łaut"ía^, popř. zveře jnit, na záldad,ě zákonač' 1'06/1999 Sb', o svobodném pĺĺ'rup" L ĺ"ro'm".ĺm ,ve zněnipozdějších předpisů.

9'4' Příjemce beľe na vědomi že vpĘadě zjištění závažnýchnedostatků pii teallzaci akce,včetně nedodľžení teĺľnínu 
"aririaru.l7uýt9.vaiposkytovaných finan3ních pĺostředků,je poskytovatel optávněn łýoučit v násíedující.' ä;"'letecť jeho žádosti o poskytnutídotace z pĺostředků poskytovatele.

9'5' 
ffi"ľ:ľ:*ä*;"J*" 

ve dvou stejnopisech, z nichžpo jednom stejnopisu obdúí

9'6' Smluvní'ouly.shodně pĺohlašují, že.jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednáni, že sisĺrrlouvu před jejím podpisem přečetly, ,oru^i 
i1ĺ a s ieil,' obiaheĺn souhlasí, a že jiuzavírají svobodně avážĺě. Na d_ůkaz..yš" rr.r.d""2n" pĺíp"jují své "lu.*"r"eĺ podpisy.
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil/ telefon: Vladimír Chmelař 775 338 699

Subjekt: TJ JAWA Pecerady

Název akce: Celkové součĘ

pol nazev Kč

1, Nájemné 4500

2 Cestovné, startovné 5500

3 odměny trenérům 3000

4 Cenv pro soutěžící 2500

5 Sportovní pomůcky 18500

6 ostatní (např'rozhodčí) 2000

7

8

9

10

LL
L2

13

L4

15

L6

T7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 36000


