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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
ĺzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtowých pĺavidlech územních ĺozpočtů,

ve zĺěni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavol
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Nák1í 404,257 47 Týnec nadSázavoĺl
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatelna stľaně jedné (dále 1en,,posĘtovatel")

a

2. Těloqýchovná ieđnota o.s. Týnec nadSázavou
zastoup ená Věĺou Junovou
IC: 1,8622127
se sídlem: okružrĺ?74,257 41' TýĺecnadSázavou
bankovní spojení: CS a's.
číslo účtu: 0321'97 4359/0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

"1"

n

7.7

1.2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íĺnančĺĺ podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a piíjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteqých zákoĺű (zákon o finanční kontrole) v platném zněni, veřejnou
ťĺnančnl podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neopľávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženĺ pĺostředků patřicich
poskytovateli je poĺušeniĺn tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoł7ch pľaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.

VYRízrľĺo

1,.3.
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2.1

ar)

3.1

3.2.

3,J

Dotace je poskytov áĺa ýhtadrrě k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu'

který je přílohou č. 1tétá smlouwy dle pĺavide1 Pľogĺámu dotacína tok 2015 pod bodem

2 - akce pĺo děti " ""Ĺi""', ,r"to ät"" ąor"ĺ'j ̂vr3pagĄící 
město, kteĺého má být

áoruž".o ád okamžik ' 
pośrytn''tí dotace đo 31'12'201"5'

Příiemce je povinen poĺžit dotaci p?:r" kúčelu specifikovanému včl'II' odst' 2'1'

Poskytnuté Íinanční p''"*"aq *:T' uyi |."ziry ŕ1nc-" účelu a musí být pouźiq

porl"" v souladu s písemnou žádosĺ příjemce'

Čbnek Il.
Účel dotace

Z poskytnuté dotace neŁze hĺađtt ze1ména:

a\ ookuťv a sankce

ul iplłú finančních závazkűa leasingové spláĘ'
c) dary (s wýjimkou;ď"ŕh ;"1.r .orítezĹľ,' Y"I",'.1h^11:ľ"Ę"nádaĺých 

příjemcem)

íl "".irJ.rĺi 
ované ýđa1e (t1' ýdaje,kteľé nelze účetně doložit)

Čhnek III'
Povinnosti příjemce

vystoupeních příjemce'

dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

2.3

Příjemcesezavazljeuvádětměs1o'TýnecĺadSázavoujakoposkytovateledotace
na všech prop"g"łoĺ.h mateĺiálech k"' ,.ré činnosti, jakož i při všech veřejných

ozĺämitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších úda!ů uvedených ve smlouvě' dojde-li

k nim v době od ie1ího uzav1eĺĺdo úp1,,lho vyučtová'k dotace' 
'a 

to ÍLeipozděii do 10-ti

Při své činnosti, ke kteĺé použiie dotaci, plĺeit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závazĺými pńvnimipředpisy, t1.. z"jménł'rłiĺi'veškeĺá. potřebná povolení příslušných

oĺgánů státní spĺávy;.ń":p'á"y ,'ďođr:žovatveškeĺé ľelevantní obecně závazĺé právnl

;i:dpi.y včetn8 prĺ"JJpĺ"ápi"i ..yduných městem Týnec nad Sázavou'

4.1.

4.2.

4.3.

4,4.

Čtĺnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovateiposkytnepříjemcidotacivevýši14000Kč(slovy:ćttnácttisíckotun
česĘch).

Celá dotace ve výši 14 000 Kč (slovy:

města Týnec ĺad Säzav ou'
čľrĺáct tisíc koľun českých) t" Wtá z tozpočt'a

Poskytovatelĺozhodlopřidělení!?::..vZastupitelsn'uměstaTýnecnađSázavoudne
r'+.bo15 usnesením č' ZM2015 / 5 / 16'

Dotace bude poskytnuta iedno rilzo'vě foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účet příjemce uvedený v záhlavítoto .oĺorrory, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami'
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4.5. V případě, že pÍí)emce použije finančrĺ pĺostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté finančnl pľostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateü takové fĺnaĺčnl pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrw poskytovatele k jejich vráceni.

ČlánekV.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeĺĺ rcahzace akce přeďoži pÍíjemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1'.201'6, výčtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Yyíčtován bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
doklađů podle zv|áštnĺch pńvĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z űčtu příjemce
p tokazujícich p oužiĺ do tac e.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpánl dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991Sb., o účetnictví, ve zĺěni pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31.12.2015.

Clánek VII.
Kontĺola

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

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
đokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnicwí, v platném zĺění, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetní
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočto,rych pĺaviďech územních ĺozpočtu' ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje oprávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve v,ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptodlenl' s odvodem za poĺušení rczpočtové kázněje příjemce povinen zaplaĺtpenále
ve v'ýši 1 pĺomile z čásĘ odvodu za každý d"r, pľoál.ł,'nejr"ýše však do Ęs. tot oto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.1', a 3'2. je považováno za méně
závažné poĺušení rczpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.25O/2OO0 Sb.,
o ľozpočtorých pľavidlech uzemnich ĺozpo8tu, ie zněnĺ pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod ,^ poirš"^ľozpočtové kázněve ýši1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Ę, wLavcrcĆn^ ustanovení

Y7á1emná pńva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, ze)ména zákonem o ĺozpočtowých pĺaviälech územních
ĺozpočtu a občanským zákorukem'

P_říjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případ; pĺ"mony příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlour,7 naprávniho nástupä.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokuĺnenty s plněním této
:d:"'y související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, 1ro,, i.rĺor-acemi,
|,:l" 

': 
poskytovatel povinen poskytnout žídat ltłrr, popř. zr,äře jrut, na zálĄad,ě zákona

č' 1'06/1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoĺmacím,łe'zněnlp""aýsĺ.ľ, přea|ĺsri.

Příjemce beľe na vědomí, že v píipadě zjištění závažných nedostatků pIi rcallzacl akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu o devzdánĺ vyűčtov án posťytovaných finaniních pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn łTloučit v násĺedující.h ä'ĺro,, letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

]a19-sĺrrlorya 
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z rĺchž po jednom stejnopisu obdúí

každá ze smluvních stĺan'

Smluvní StÍafly shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednán, že si
smlouvu před jejím p.:dĘh_.ľ přečetiy, ,ori^i ji a s jejím obsahem .o,rhl".í, a že 1ĺuzavfuají svobodně avážně. Na đůkaz rýše uvedeného pĘojují své vlastnoĺuční p"apĺry.

V Týnci nad'Sázavou dne 3. ć/./{

Mgĺ. Maĺtin lšadrnožka
StaÍosta

posĘtovatel

V Týnci nad,Sázavou dne 3d' saĺí

VětaJunová

jednota 0.s.
Týnec nad Sázavou

lč; 18622127
'ĺi{S'í(j TYľ,]i'C N,ĄD sÁuAv0Lr

' .|(^ Nák Ií 404l'j7 r),! 'ľýllt:c llacl Siíz'.tvotl
'1-
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Rozpočet tabulka C
lnil telefon

Název akce:

Kčpol. nazev

1 ,zťn' łr-ą-'/-ł?-ź'r-' ź'4-/ 4rzźŻ
2 /k/u-42- ,,J--///. ,--
3

4
5 rrfuu.2ď/y ^ ż-ł/),--d-łł,-,dą,-r,z,' ł-,,'ł- Śé
6 ,zax-ĺz*n&-, ż/'/-ćv{--v,.v=.'- v ^/z?ĺ^ -.-
7 ' e-Łr-o // //za ^,--
8 /ł 2ź,4 ̂  -'9

10

n
12 ,vzru 72,ł?B ł ł Äb,P4 łz,,-
13 Ĺ-(./-/ł-rą-Ł/ 42il-.-
1,4 y'Ąr'4.--
15 üą.? á/ź-łz-zŁ-ąńłž Ł/-?/-/Á)
T6 7ł"-z/-ał-aa-"--,--=,<éź,-.ĺe-fu b"łá-"'//-ru-{4-, ń
17 u?/. --

-4-a2t '---
18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem // ĺľľ.


