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TSmlouva č.20t5/I/9

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavIená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoĺých pĺaviďechűzemnich ĺozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

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

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,poskytov atel')

a

2. FKFERCOM
zastoupený Stanislavem Jandou
se sídlem K Náklí 509,257 47 Týnec nadSázavou
ĺČo: +soe+zsz
bankovní spojení: ČS 

"..., 
č. účtu: 322O1O35g/O8OO

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

1.1

Čhnek l.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazu1e poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotacĺ) v nlže sjednané ,.yši a ptíjemce Se zavazaje tuto dotaci použíi povze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺ.ěho z této smiouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontľole ve veřejné spľávě
a-o změně někteĺrych zákoĺi (zákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněnl'', veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoprávněné použiti dotace na jný než sjednaĺý účel nebo zadtžeru pĺostředků patĹícich
poskytovateli je poľušenim tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 25O/iO00 Sb.,
o ĺozpočtoł7ch ptavidlech územních tozpočtu, v platném zněnl.

7.2.

1.3.

lr. G, ffi
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2.2.

2.1.

2.3.

3.1

3,2.

3.3.

4.1

4.2.

4.3

ČHnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytovánaýhradně k účelu uvedeném v po&obném položkovém ĺozpočtu,
který je přílohou č. 1 této smlouvy ďe pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pođ
bodem 1 _ pĺavidelĺrá spottovnl a zájmová činnost pto děti a n:ťLádež' kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31J22015.

Příiemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté ťĺnanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostl příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazkű a leasingové splátlq'
c) dary (s výjimkou věcných cen v soutěžíchpołádaných či spolupořádaĺých příjemcem)

d) nespecifik ov ané ý đaje (t1. ý da1e' kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavani1e uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznämitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve sĺnlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavteĺli, do úplného výčtován dotace, a to ĺejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľé poažije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajísĺt vešketá potřebná povolení příslušných

oľgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné púvnl
předpisy včetně pńvnlchpředpisů vydaných městem Týnec ĺađSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 95 000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc
kotun česĘch).

Celá dotace ve v.ýši 95 000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc koĺun českých) je Ątá z

ĺozpočtu města Týnec ĺadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastwpitelsťvu města Týnec nađ Sázavou dne

1'3.4.201'5 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednoĺázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu

na účet příjemce uvedený v záhLavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stranami.

4.4.
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4.5 V případě, že piíjemce poúlje finanční pĺostředky v Íozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté ťĺnaĺčĺĺ pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnl ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doľučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni r'ealĺzace akce předloži pÍijemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31',1,.2076, vy.učtováĺ.ĺ včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemnosđ majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich pńvnĺcb předpisů s označením účetního dokladu a poLožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z űčtll příjemce
ptokazu'ýcích p oužití dotace.

5.3. Příjemce )e povinen vést řádnou a ođdělenou evidenci četpáru dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.1,2.201,5.

ČhnekVII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečnosđ osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlouvy'

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pľováđění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických' ýkazű, hlášení a zptäv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnictví' vplatném znění' uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že kažđé poľušení povinností podle
této smlour,7 je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně ďe ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech azemĺĺch ľozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovateIje opľávněn požadovat úhtadu odvodu za porušení tozpočtové
kázně ve výši neopfávněně poažíých nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2.

9.1

9,2.

9,3.

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptodIens,s odvodem za porušeĺi ĺozpočtové kázĺě j e příj emce povinen zap|aĺt penáIe

ve v,ýši 1 pĺomile z částky ođvodu za kažđý den pĺodlení, nejqýše však do qýše tohoto

odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'7. a 3.2. je považováĺo za méĺě
závažné poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o rczpočioých pĺaviďe ch uzemĺűch ĺozpočtů , ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě

poĺ"šení těcĹto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtové kázĺě ve vyši

1,0 o/o z poskytnuté dotace'

Čtánek IX.
Záxétećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺa1ená se řídí
přísĺušnými pĺávními předpisy, zejména zákoĺem o rozpočtoých pĺavidlech uzeĺ:rnich

ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně

(fuzi, tozdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecháze)í

ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávnlho nástupce.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, 1akož i další dokumenťy S plněním této

.-1oo,.y související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatďlům, popř. zveřejnlt, na zá|dadě zákoĺa
č. 1,06;,/1r9g Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce bere na vědomí, že v ptípaďě zjištění závažných nedostatků pti rea|lzací akce,

včetně nedođĺžení teĺmínu odevzđáru vÉčtování poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovate| optávĺěn vyloučit vnásledujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu obdtži
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺánĺ, že si

smlouvu přeď jejím poápisem přečetly, rozumi jí a s )ejím obsahem souhlasí, a že jí

lzavtajíwobodně "iatiĺ' Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne //'(: 20źd V Týnci nadSázavou dne //[ złĺŕ

Mgľ. Maĺtin lšadtĺožka
StaÍosta

posĘtovatel

rvlESTo TÝNEC NÁn s'ÁzAvou
K Náklí 404

23i 41 Týnec nacl Sĺízavotl
-1-

Stanislav Janda
pĺezident FI( Fetcom
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Pľogram I 'žáďost o finanční příspěvek

nu p.un1delnou sportovn í a zájmovou činnost

Rok: ,0,ĺí
oľganĺzace: FK FEaequ,úę u/śg*ocĺ
Adiesa sídla oľganizacę: *ĺ{kĺ1 5w

'ł;"ľ"?,({r?ffa ý'o ą<łl #=oo'
Číslo účt r: 3ľl o,ĺO j5ę / Og'Oo

.t

,,,,',!-ľ,ilď|

ĺł0
ir1

ť
Příjmení a jméncl statrrtárního zástupce: 7Ą ŕĹD4 €{aü'e
Telefon: 721

t:-)
\

\

\

'ĺ']j\ŕj:,

E-mail fa([,a Ąuec, ea

Prácesmládežĺ-1lopisčinłlostiapř"ehledúspěchůoľganizace,

Souhľnná kalktrlace: ną p ń ał ź ĺ e u{oLl ey'ł> {"ł cz

samostatnč
3. Přehled Íinancování (ľozpočet)činnosti otganizace (žadatele) pľo aktuální ľok

4, Platný Sezrraln členů k 1 .1' danéhoľoktt _ Seznam člęnů do 18 let, kteří zaplratili členský

příspěvek, včctně ľozdělęní do oddílťr (pokud jsou) a jména tľenéľů (v

( , t')tĺ l

Lir;iY

Výše členského př.íspěvku pro členy do 18 |et'ýše příspěvku a délka období:

Celkem členů clo L8-ti let: ,{OO ě/ę,'ĺ'ž 
" ł (^e- ) 7' ,' . ĺ

Celkem všech členů: 44o ěbuđ ('+łreuełt , vĺdalcz a'łéť /

Čestně pľohlašuji, že:

- nepľovozltjelne 
'portounĺ, 

tělovýchovnou, u.ěl"ckou či zájmovou činnosti jako

podnikatelskou čirrnost

Přílohy:
]. 

_ 

praĺ.a pľaviclelrré činnosti - tabrrlka A' - zakaŽđý oddíl sanrostatně

2. Podľobný rozpočet nákladů, na kteľé je Žádáĺo o prĺspcvek - tabulka C - zakaŽdý oddíl

a

N eln
oÔostaľtovnéC

tręlléľťlĺnod
sotrtěŽící

I m
- 45ooo!'-_ostatní

oCelkem

FOT BALOV Ý KLUts
FERCOM

sá7n.257 41

on"./{:..ł..:.?*((".
Razítko



nazev

,
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5
6

7

I
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L0
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1.4

L5
16
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20
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22
23
24
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26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Rozpoče t ľ7a ĺąp 004í tabull<a C
lnil / rcleíon ś,

FOTBALOV KLUB
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Kčnazev
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B

9
to
1,L

L2
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16
17
LB
t9
20
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32
33
34
35
36
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