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Smlouva č,.20t5/2/I

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍeĺäpoďe $ 10a zákona č' 25O/2O00 Sb., o tozpočtorých pĺaviďechuzemĺích ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupeĺé StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ĺČo: oozzzgo+
se sídlem: K Náklí 404, 257 41' Týĺec ĺađ Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

Ąalun* fu y. ł//dę
óĺĺ łzł-b.?./ř

2. TKTýnec nad Sázavou
zastoupený Romanem Plachtou
IC: 61,660132

se sídlem: Týnec nađSázavou
bankovní spojení: nÚ Tenis TI( Týnec nadSázavou
číslo účtu: 322002359 / 0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavansje poskytnout příjemci veřejnou ťtnančnl podpoĺu
(dotaci) v nlže sjednané lryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci polžit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1..2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteqých zákonl (zákoĺ o finanční kontľole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použiĺ dotace na jiný než sjednaĺý účel nebo zadrženl pĺostředků patžicích
poskytovateü je poĺušením tozpočtové kázĺě ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněni.

1.3.
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2.2.

2.1,.

2.3.

3.1

3.2

J.J.

4.1,.

4.2.

4.3

4.4.

Čbnek II.
Účel dot'".

Dotace je poskytována výhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočťu,
kteĺ"ý je přílohou č. 1této smiouvy dle pĺavidel Pĺogĺamu dotací na ĺok 2075 pod bodem
2 _ akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně ptopagl1icí město, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 37.72.2015'

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté flnančnl ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosapříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazk3' a leasingové splátĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžích poiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

čHnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazu)e uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce'

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍeni do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
đnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteĺé použLje dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi předpisy' tj. zejméĺa zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺáry a samospĺávy, dodt'žovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávnl
předpisy včetně prźsnlch předpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve v,ýši 12 000 Kč (slovy: ďvanáĺct tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve výši 1,2 000 Kč (slovy: đvanáct tisíc koĺun českých) je Ątáł z tozpočtll
města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastupltelsťĺ,'u města Týnec nad Sázavou dne
1,3.4'201'5 usnesením č. zM201,5 / 5 / 1 6.

Dotace bude poskytnuta jednoľázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uveđený v záh|avi této smlouł7, a to đo 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními sftanami.
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4.5.

5.1.

5.2.

V případě, že piíjemce použíje fĺnančnl pĺostředky v Íozpof:u s touto smlouvou nebo

"ć"y8"rpá.rše.hny 
poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel, je povinen vtátit

po.Ĺyto,rateli takové fiĺaĺčnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

po.Lyto,r"tele uvedený vzáĺhlriví této smlouvy, Ż to nejpozději do 30 dnů od doĺučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácení'.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rca\izace akce předloží píĺjemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 37.1,.201'6, wučtováru včetně sľučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude provedeno foĺmou kopií písemností majících náLežitosti účetních

aán"aĺ podle zvlištnch pt'ávruch předpisů s ozĺačeĺím účetního dokladu a poIožky,

ktetá byia z poskytnuté đotace ahtazena, včetně kopií wýpisů z učtw příjemce

ptokazujících p oužití dotac e.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencĺ četpánl dotace v souladu

se zákonem č. 563/1991, Sb., o účetnicwí, ve zněni pozdějších předpisů'

Ctánek VI.
Časové užití dotace

5.3

6.1 Finanční pĺostředky poskytĺluté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
đo 31.1'2.201'5.

Čhnek VII.
Konttola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb., o fĺnaĺčnĺ kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně některych zákonű, ve znětĺ pozdějších přeđpisů, opĺávně1 pĺovádět
u příiemce kontľolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících do&žování
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou

dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazr3, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona

Ł. ses/lljgl Sb., o účetnicwí, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

'7)

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé porušení povinností podle

této smlouvy je považováno za poĺušení rczpočtové kázĺě ďe ustanoveđ $ 22 zákona

č.25O/2OOO Sb., o rozpočtoých pĺaviďech űzemnich ĺozpočtů, ve zĺění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opľávněn požađovat úhĺadu odvodu za poĺušení tozpočtové
kázĺěve 1ýši neopĺávněně použiých ĺebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2 Zaptodierus odvodem za porušení rczpočtovékázĺěje příjemce povlĺ1ĺ-zaplaĺtpenáIe

,r. \.ysi 1 pľomiie z částky odv odu za kažđý den pľoálení, nejrryše však do v'ýše tohoto

odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je Považouáno, za méĺě

závaźĺépoĺušení ro"počto..rL kázně ve smyslu s 101o.dst. 6 zákoĺa č' 250/2000 Sb''

o ĺozpočtorrych pĺaviále ch uzemnich ľozpočtů, ie'zněĺĺ pozdějších předpisů' V případě

p"*ś"ĺ těcĹto po..inností se uloží příjemci odvod za porušeĺíĺozpočtové kázĺě ve qýši

10 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zátvércćná ustanovení

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýďovĺě neyu1av.enll se řídí

pĺĺrí,rsrry-ĺ prar^rł, |ĺ"apty, ze.ména zákoĺem o ĺozpočtov'ých pĺaviďech územních

ĺozpočtů a občanským zákontkem'

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této

smlouvy související, kteń má či bude mĺt po'Lytovatel k dispozici, isou.infoĺmacemi'

kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žłdat"Ítm, popř. zveře'1nĺt, ĺa záLkLŤi zákona

č.106/1"ggg Sb., o svJboanom pĺĺ'topu k infoĺmacím' ve zněnĺpozdějších předpisů'

Příiemce bete na vědomí, že v płipadě zjištění závažĺých nedostatků pii rcahzacl akce'

včetně nedodĺžení teĺmínu o d.i rđaĺu v5ŕčtování poskytovan ý cn rn7yi:nch ptostředků'

!e poskytovatel opĺávněn r,ryloučit v násíedujících ävou letech jeho žádosti o poskytnutí

dolace z pĺostředků poskytovatele'

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po iednom stejnopisu obdĺźí

každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašuií, že jsou způsobilé k l:ľ'" pĺávnímu 1edĺá'ĺll' že sí

srnlouvu před jejírn |oäpĺr"r' pŕ"t.ĺy, ,oru^i jí a s '1e1ím obsahem souhlasí, a že ji

lzavfua1ísvobođně uia;iĺ.Na đůkaz r.ýše uvedeného pĘojují své vlastnoruční podpisy'

9.1..

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

V Týnci nadSázavou dne 4ł.z z 4r V Týnci nadSázavou dne /-ĺr

Mgt. Maĺtin (gađtĺoźka
staÍoSta

posĘtovatel příjemce

MLsTo TYNl]C NAD Śj,ĄZ'łVu.
t( Náklí 404

257 ł,! Týlrec nad Sázavol'
-t-

TKTýnec n. S.
TENISO\A/ KLUB

257 41 Týnec nad Sázavou
lČo ô16 60 132 -1'
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Rozpočet tabulka C
Vvplnĺl / telefon Roman Plachta / 777o9o7o9
Subiekt TK TÝNEC NAD sÁzAVoU
Název akce: Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město

tenĺsové tur e)

Kčpol nazev

3 000L Ten. míče
2 4 500Ceny do turnaje - poháry, doplňky atd

2 5003 občestvení
2 0004 Pronájem sportoviště/haly

5

6

7

8

9

10

1,1.

T2

13

1,4

15

1,6

L7

L8

L9

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 12000,#W
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