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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍsná poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pĺaviďechilzemnich ĺozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

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

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

a

2. TJ JA\VA Bľodce
zlstoupená Mgĺ. oldřichem Sládkem
se síďem: Brodce 32,257 41 TýnecnadSázavou
platba: hotově

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

'7o

X

1.1

1.2.

Čtánek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

Dotace je ve smysla zákona č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoni Qákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřéjnou
Íinanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné použiĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtžen pĺostředků paúících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rczpočtových pľaviďechűzemnich ĺozpočtů, v platném zněni.

1.3.
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ČHnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytováĺa ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteqi je přílohou č. 1této smlouvy ďe pľavidel Progĺamu dotacína ĺok 2015 pod bodem
2 _ akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ,rynzně ptopagajicí město, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31'.1'2.201'5.

2.2. Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl'II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být poažit:J
pouue v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace ĺelzehtadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a ieasingové splátĘ
c) dary (s r{jimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spolupořádanýchpříjemcem)
d) nespecifik ov ané ý daje (tj. ý daje, kteté nelze účetně đotožit)

čbnek III.
Povinnosti pří|emce

3.1,. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámĺtposkytovateli změnu adĺesy sídla a datších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího uzavÍ'eni do úplného vy"učtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti, ke které použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznýmipńvnimi předpisy, tj. zejména zajístlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
orgánů státru spńvy a samosptávy, dodĺžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazné ptávnĺ
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydanýchměstem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r{ši 6 500 Kč (slovy: šest tisíc pět set koľun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve r1ýši 6 500 Kč (slovy: šest tisíc pět set koĺun českých) je Ątá z r'ozpočtu
města Týnec nađ Sázavou.

4.3 Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsťvu města Týnec ĺad Sázavou dne
1,3.4.2015 usnesením č. ZM201,5 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeným v záhlavi této smlouvy, a to do
30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

4.5. V případě, že pűtjemce použije Ínančnl pĺostředky v Íozpoťu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančĺĺ prostředky na stanovený účel, je povinen vľátit
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5.1.

5.2

5.3.

6.1.

7.1.

7.2.

8.1

poskytovateli takové finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|iví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcalizace akce předloží pÍíjemce poskytovateh' bez zbytečného odkladu,

neipozději však do 31'.1.2016,vyőčtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežĺtosti účetních

aánaa,i poďe zvIištruch pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,

která by1a z poskytnuté dotace lhtazena, včetně kopií w.ipisů z íčt:ł příjemce

ptokazajících p oužití dotace.

Příjemce je povinen vést řáđnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,991' Sb., o účetnicwí, ve zĺětĺpozděiších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití đotace

Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31,.1,2.2015.

Čhnek VII.
KontÍola

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontole ve veřejné

spĺávě a o změně někteqfch zákoĺ'i, ve zĺěĺű pozdějších předpisů, optávně1 pľovádět

u příjemce kontĺolu účetrricwí, případně dalších skutečností osvědčujících do&žovánt
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle č1. VI. odst' 6,1'. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou 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

Ł.sot/lgr)l Sb., o účetnicwí, vplatném znění, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

čHnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že kažđé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za poľušení ĺozpočtové kőłzně ďe ustanovení $ 22 zákona

č.25O/2OOO Sb., o tozpočtolých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení rczpočtové
kázĺěve wýši neopĺávněně použiých nebo zadĺžených pĺostředků.
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8.2

9.1,

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

Za ptodleru s odvodem za poĺušení ľoz,počtové kázněje příjemce povinen zap|ait penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoálení,'nej1ýše však do '.ryš" 

,oho,o
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zál{ona č.25O/2OO0 Sb.,
o rozpočtowých pĺaviďech uzemních ĺozpočtu, ve zněni pozđějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod 

"" 
po*š.oí 

'o"počto.ĺrŻ 
kázně ve v.ýši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek Ix.
Záxětećná ustanovení

Yzá)emná pľáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v,ýslovně neupľavená se říd^í
přísiušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i đalší dokumenťy s plněním této
_'d""'ry související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, i.oo irrrormaceÍni,
tteĺ'e i| poskytovatel povinen poskytnout židateiűm, popř' zväře jrut, na zál<gad,ě zákona
č.106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,łe-zněnĺp""aj;sĺ.l' předpisů.

Příjemce beĺe na vědomi že v piipadě zjištěn závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně neđodĺžení teľmínu odevzdánlvýčtován poskytovaných fĺnanŻruch pľostředků,
je poskytovatel optávněĺ ýoučit v násĺedující.h ä,roo letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

]a19.sĺnlou1a 
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdňi

každá ze smluvních stĺan.

Smluvní strany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu )ednání, že si
smlouvu před jejím P.o-dqisem přečetly, ,oro^i jí a s jejím obsah.- ,o,rhl". í, a že ji
lzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz v5íše uvedeného pĘojují své vlastnoĺuční podpisy.

li,ĺt'sT0 t'Ýruuc NÁľ ,SÁZÁV0t'
ŕ,ša u, tÍ|áklí 404
:.) l lt L lyl]eC nad Sázavoll

V Týnci nad' Sázavou' dne //Ú ' ď. "(ł /ŕ V Týnci nad'Sázavou dne fu .í ./() 1r

rĚlovÝcnovNÁ JEDNoTA
JAV/^. '[']i-cĺ]ĺ:c Słi']}] ií l

Mgt. Maĺtin Sládek
staÍoSta

posĘtovatel příiemce

-1-
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tabulka CRozpočet
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