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SMLOUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřeĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pĺavidlechuzemnich tozpočtů,

v e zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními sÚanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
Żastoupené stafostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 47 Týnec ĺađ Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. vKTýnec nad'Sánavol
zastoup ený J atomíľem l(uchtou
IC:22767045
se síďem: Týnec nad Säzavou
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2363467 389/0800 vYŘĺz rN

ĺ g ĺl5. 2015

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podpoĺu
(dotaci) v ĺlže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazlje tuto dotaci polžit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někter,ých zákon3' (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopľávněné použiti dotace na jný než sjeđnaný účel nebo zadúenl, ptostředků patiícich
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb',
o ľozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněni.

T

1..2.

1,.3.
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2.1..

Čhnek II.
Účel dotace

Dotace !e poskytov ána ýhndně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu'

který je i'ľĺioľ'o,' č:. 1tétL smlouvy dle pĺavidel Pĺogľa-mu dotacína ĺok 2015 pod bodem

z _' áuć" pĺo děti a veřejnost ,r"bo "k." ýrazĺě pt9pagující město, kteĺého má být

dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31'12'2015'

Příjemce je povinen polžít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl.II' odst' 2'1'

ľośrytrr,rté finanční pĺostředky '".rł být použity L 1ĺ''e'" účelu a musí být použity

porri"v souladu s písemnou žádosĺpříjemce'

Z poskytnuté ďotace nelze hľadit zejména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkűa leasingové splátĘ
.j áury ( '1ĺ-Loo 

věcných ."r'., ,oř,ěžíchpo1ádaných.či spoĘořádaĺých příjemcem)

$ "".p".ĺzu 
ovaĺé ýda1e (t1' ýdaje,kteté nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazllje uvádět měsjo -Týnec 
nađ Sáz.avo| iako po-sky_tov1tele đotace

.r"',rs".ľ' prop"g"čr,.í.h mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příj emce.

oznámjtposkytovateli změnu adtesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouv.ě, dojde-li

k nim v době 
"d i"lh" uzavłení ao ĺpnen" výčtováĺĺ dotace, a to ĺejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeré povinnosti stanovené obecně

závaznými prar^rłpředpisy, tj"zejména zäiistit veškeľá potřebná povolení přís1ušných

łrgant státní sptávy 
'" ,^^"'"piĺr"y,'đođůovátveškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnĺ

pĺEápĺ.y včetnÉ pńvnlchpřeđpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou'

Čbnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 10 000 Kč (stovy: deset tisíc korun

česĘch).

Celá dotace ve ýši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koĺun českých) 1eĄtá z tozpočtu města

Týnec nađSázavoa.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení' d9tlce v ZastupiteLstvu města Týnec nađ Säzavou dne

13.4.ż01,5 usnesením č. ZM2015 l 5 / 1'6'

Dotace bude poskytnuta jedno tázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu

na účet příjemce orr"a..ry v záh?avítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami'

2.2.

2.3.

3.1,

3.2.

J.J

4.1,

4.2.

4.3

4.4.
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4.s.

5.1,

5.2.

5.3.

V případě, že płíjemce použĺ1e finanční ptostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

""oy3"'pĺ 
.rš".híy po'kyt''.'té finančnl piostředky na staflovený účel, je povinen vtátit

po.Ĺy,o.."a"1i t"ko.ĺré finaĺčnt pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

po.kyto.."tele uvedený v zähLiví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od đoĺučení

písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺĺ rcalizace akce předloží pÍlemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 31,.1.201,6,,,ryíčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežítosti účetĺrích

aáu"a.i podle zrlištn h pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,

kteń byi^ z poskytnuté dotace ihr^z.n^' včetně kopií 1ýpisů z učtu příjemce

ptokazu)ících p oužití do tace'

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí čeryárĺ dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1,991, Sb., o účetnicwí, ve zněĺű pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití

do 31.1,2.201,5.

Čbnek VII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veře)né

.pĺárrě a o změně někteqich zákoĺ'(l,ve znětĺ pozdějších předpisů, oprávněn ptovádět

u příjemce kontĺolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodúovánl
ustanovení této smiouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění

kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou

dokumenäci, včetně účetních, fĺnančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona

Ł.sos/lr)r)l Sb, o účetnictví, vplatném zrrětű, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetĺĺ
doklady.

čbnetVIII.
Sankce

7.2.

Příjemce podpisem této smlour,y beĺe na vědomí, že každé potušení povinností podle

této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákona

č'25O/2OOO Sb., o ľozpočto.rých pĺavidlech űzemnich ĺozpočtu, ve zĺění pozdě1ších

předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požaďovat úhradu odvodu za poľušení ĺozpočtové
Ŕázněve r,ryši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

9.1

9.2.

9.3

9.4,

9.5.

9.6

V Týnci

Za prodLerĺ s odvodem za potušeniĺozpočtové kázněje příjemce povinen zaplaitpená1e
ve v'ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoálení,'nejqiši však do v,ýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1' a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákLna č. 25O/2OO0 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlech űzemnich ľozpočtu, ve zněni pozđějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod 

"" 
po'irš..rí'o"počto.,é kaznc ve qŕsi

70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Záxěteć,ná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých pĺaviďech územních
ľozpočtů a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi' tozděIení apod.) či vstupu do likvidace. V případe pĺeńony příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy napľávruho nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty S plněním této
|d9"lry související, kteń má' či bude mít poskytovatel k ďspozici, 1ro,, Lfo.macemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout židateltrn, popř. z.,ářejnt,Áa záldadě zákona
č.106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,łe-zněnĺp""aclsĺ"ł' předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že vpöípadě zjištění závažných nedostatků pfl rcallzacĺ akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odev zdáĺl vyúčtování poskytovan ý ch finanŻĺľĺch pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících ávou letecľr jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

]a19.srnlou1a 
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obfuži

každá ze smluvních stĺan.

Smhlvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že si
smlouvu před jejím p-o_dpisem přečetly, tonlmi ji a s jejim obsahem .o.rhlasí, a že ji
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného pĘojují své vlastnoĺuční podpisy.

nadSázavoudne /ď'r ułr VTýnci nad,Sázavolrdne a/ů Ś' Zo'ĺa-

<--4_
Mgĺ. Maľtin lšadrnožka

starosta
Jarcmíĺ l(uchta

posĘtovatel

Ml'sľÜ ĺ'YNEt] NÁľ sÁZAvoU
K l!áklí 404

'?.5'7 Ą1 Týnec nad -eiízavoll
x-a

příiemce

VK TYNEC.NAD sÁzAVoU
,.' ,, ;ĺ JezU 35ĺ:Jĺ aI Iynec nadSázavou
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Rozpočet tabulka C
Vvplnil / telefon Jaromír Kuchtal777 676 471'

Subjekt VK Týnec nad Sázavou

Název akce: AKCE PRo DĚĺ n vrŘr.lĺĺosT NEBo AKcE VÝRAZNĚ PRoPAGUjícíMĚsTo
v eĺvontÁl MlRoSLAVA KAL|NY

pol nazev Kč

T ceny a poháry 2000

2 občerstvení 1000

3

4

5

6

7

8

9

10

LI
L2

L3

t4
L5

L6

t7
18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

3L
32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 3000



Roz tabulka C
Vyplnil / telefon Jaromír Kuchta/777 676 47t
Subjekt VK Týnec nad Sázavou
Název akce: AKCE PRo DĚTl A VEŘEJNosT NEBo AKCE vÝnnzruĚ PRoPAGUJĺcÍĺvĚsĺo

TURNAJ v ČrnĺlogílÉĺvl vllĺtllvoLEjBALE DĚTí

pol nazev Kč

I ceny a poháry 2500
2 občerstvení 500
3

4

5

6

7

8

9

10

TT

L2

L3

1,4

15

t6
17

18

t9
20

2I
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 3000
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Jaromír Kuchta/777 676 471'

Subjekt VK Týnec nad Sázavou
Název akce: AKcE PRo ofu n ve Řlĺvosľ NEBo AKcE vÝnłzrĺĚ pRopaculícívĚsĺo

TURNAJ V MlNlVoLElgłLr oĚrí

pol nazev Kč

1, ceny a poháry 3000
2 občerstvení 1000
3

4
5

6

7

8

9

10

n
12

13

1,4

15

1.6

T7

18

t9
20

2T

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3t
32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 4000


