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Smlouva ć,. 2015 /2/I1'

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTAcE
uzavIená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových pĺavidlech(lzemních ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. TJ JAWA Peceľady
zastoupená Ing. Vladimfuem Chmelařem
IC:47082852
se síďem: Týnec nad'Sázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 012/0300

jako příjemce na stĺaně dfuhé (dále 1en,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.2

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

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné spĺávě
a o změně někteĺých zákonl3' Q,ákon o finanční kontĺole) v platném zĺění, veřejnou
finanční podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neopĺávněné použití dotace na jľrrý než sjednaný účel nebo zađtžen ptostředků patÍícich
poskytovateli je poľušenírn ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních ĺozpočtů, v platném zněnl. . - _ _:. .

VYRIZE il O

1.1.

1,.3.
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2.2

2.7.

2.3

3.1

ą)

J.J.

Čhnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována rýhtadně k účelu uvedeném v po&obném položkovém tozpočtu,

kteý jepřĺloľ'o.' č. 1této smlouvy dle pĺavidel Pľogĺamu dotací na ĺok 2015 pođ bodem

2 _' akie pto děti a veřeinost nebo akce ĺýt'azně pĺopagující město, kteĺého máĺ být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31.12.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity

povzev soulađu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace ĺelze hradĺt ze1ména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) đary 1s wy;ĺmLou věcných cen v soutěźichpoĘádaných či spolupořádaných příjemcem)

d) nespecifik ované ýđa1e (tj. vyda)e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavanlje uvádět město Týnec ĺad' Sázavou jako poskytovatele dotace

n" rrš".h pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

r,ys toupeních příj emce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídIa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

k nim 
" 

atue od jejího uzavĺení do úplného výčtování dotace, a to nejpozdě)i do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně đošlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použi1e dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými ptávními předpisy, tj. zejména za1ísĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných

otgáĺi státní sptávy ä samospľávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
přědpisy včetně pńvnlchpředpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 11 000 Kč (slovy: iedenáct tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 11 000 Kč (slovy: jeđenáct tisíc koĺun českých) 1ekrytá z tozpočtu

města Týnec nad Sázav ou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zast:łpitelstvu města Týnec ĺad Sázavou dne

13'4.2015 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 16.

4.1.

4,2.

4.3.

4.4.
.ĺ'

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu

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

oběma smluvními stĺanami'
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

V případě, že piíjemce polžlje ťnančrĺ pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo

nevy3etpá všechny poskytnuté finančn pĺostředky na stanovený účel, je povinen vľátit

posĹytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy ) 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončelĺ rcahzace akce předloží päíjemce poskytovateü bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1'.2076, vyučtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Yyíčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštnlch pńvnĺch předpisů s označením účetního dokladu a poLožky,
která byla z poskytnuté dotace ahtazena, včetně kopií wýpisů z űčtlu příjemce
ptokazujicích použití dotace.

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

ČHnek VI.
časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použĺti
do 31.72.20L5

ClánekVII.
Kontľola

7.7 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změĺě některých zákonl, ve zněĺű pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č' 563/1991 Sb., o účetnicwí, v platném zněni, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení rczpočtové kázĺě ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pĺaviďech uzemních ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovateI je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za ponršení rczpočtové
kázně ve výši neoptávněně použiých nebo zađĺžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

9,1,.

9.2

9.3.

9.4.

9.5

ZaptodLenl' s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|atlt penále
ve ĺ7ši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejr,7še však do rýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné potušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorrych pĺavidlech uzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinnosđ se uloží příjemci odvod za porušeni rozpočtové kázně ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace'

čhnek IX.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě 'ĺýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy, zejrnéna zákonem o ĺozpočtov,ých pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákonikem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své pŕeměně
(fíní, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce píecházeji
ptáv a a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další đokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má" či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateltĺn, popř. zveřejnlt, na záHadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piipadě zjištění závažných nedostatků pŤi realĺzaci akce,
včetně nedodtžení teĺmínu odev zdánl qwčtov án poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
:uzavtají svobodně avážně' Na důkaz aýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 3. í. lołí V Týnci nadSázavou dne í.łłĺĺ

Mgĺ. Matin Ifudtnožka Ing. Vladimíĺ Chmelař
StaÍosta

9.6

posĘtovatel

.];ĺiTO T'ÝNEC NAF sÁZAvot'
K Náklí 404

.;] Ą1 Týnec na.cĺ Sĺízavotl
i"-

příiemce

TJ JAwA,ľÍŕT"o'
25? i1 łýn"" nad Sázavou

tlo +to 82852 O
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Rozpočet tabulka C
Vvplnil / telefon: Vladimír Chmelař / 775 338 699

Subjekt: TJ JAWA Pece

Název akce: Jarníolymp iáda dětí a m]ádeže

pol. název Kč

1, Pitný režĺm s00

2 CenV pro soutěžící 3500

3 Spotřebnímateriál 0

4

5

6

7

8
9

10
tt
T2

r.3

L4

15

L6

L7

L8
19

20
2T

22

23

24

z5
26

27

28

29

30
31

32

33

34
35

36

37

38

39

40
Celkem 4000



Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon: Vladimír Chmelař / 775 338 699

Subjekt: TJ JAWA Pecerady
Název akce: Jawa cup 2015

pol nazev Kč

1_ odměny rozhodčím 1000
2 Ceny pro soutěŽĺcí 3000
3 Spotřební materiál 0
4
5

6

7

8

9

10

TT

L2

r.3

T4

L5
L6

t7
L8
t9
20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31
32

33

34
35

36

37

38

39

40
Celkem 4000



Rozpočet tabulka C
Vypln ĺl / telefon: Vladĺmír Chmelař / 775 338 699

Subjekt: TJ JAWA Pecerady
Název akce: MemoriálJ - 19.ročník _ 2015c

pol. nazev Kč

L Pitný režim 600
2 Ceny pro soutěžící 600
3 odměny rozhodčím 1 200
4 Spotřební materiál 600
5

6

7

8

9

10

L1,

72

13

74

15

16

17

L8

19

20
2I
z2
23

24

25

26

27

28

29

30
31.

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 3000


