
Smlouva č,z 201'tjĺ3/1
o poskytnutí finančníhro příspěvku

uzavřęnápodle ust. s 1746 odst.2 zák. ě.89/2012 Sb., oběanský zźkoník
mezi niže uvedenými smluvními stranami:
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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgľ. Maľtinęm Kadrnožkou
IC: 00232904
DIČ: CZ 00232904

Ż. FKFERCoM
zastoupený: Stanislavem Jandou
IČ:45064253
se sídlem: K Náklí 509,257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS a.s.
ěíslo úětu: 322010359/0800
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení
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se sídlem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okľesní poboěka v Příbrami, Týnec nad Sázavou
ěíslo úětu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

a

1 ' Zastupitelswo města Týngc nad Sázavou ľozhodlo dne 23 . 2. 2Ol5 o přidělení finaněního příspěvku z rozpoětu
obce příjemci pro.účel ,,Údľžba sportoviště" (dále též jen,,účelo') u.o..2015 dle příjómcäm předloženého
úěelu, s teľmínovým urěením do 3 1. 12. 2015.2' Finanění příspěvek je ve smyslu zétkona č). 32O/200l Sb., cl finanění kontrole ve veřejné splávě a o změněněkteých zálkonü (zákon o finanění kontľole) v platném zněni,veřejnou finantní podpo.ou ivztahujíse na ni
všechna ustanovení tohoto zźtkona.

3' Neopľávněné použití. finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadtžení pľostředků patřícíchposkytovateli je porušením rozpočtové kázně vě smyslu u-ĺĺ. $ 22 zäkona č,.25O/2o0O šb., o .*päJiow"ł'pľaviđlech územních ľozpoětů v platném znění.

II. Výše finančního příspěvku a jeho rĺhľađa

1' Výše finaněního příspěvku poskytnutého zaúěelęm uvedeným v ělánku I. této smlouvy ěiní 1.35.000 (slovy:
sto třicet pět tisíc koľun českých).

2' Poskýovatel se zavazuje finanění příspěvek poukázatna úěđ:příjemce uvedený v zélhlavítéto smlouvy do 30dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stľanami.3' Poskýnutí finaněního příspěvku a jeho využití jeúčelově vtliziínona úěel v ě1ánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnostĺ smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje:
1' Yyuźít finanění příspěvek výhľadně k úěelu a v termínu dĺę článku I. této smlouvy. Podľobný položkový
_ ľozpoěetje přílohou č. 1této smlouvy.
2. Finanění příspěvek nesmí b1Ąvyužitna:

pokuý a sankce
vlátky finaněních zävazkű a leasingové splátky
dary (s výjimkou věcných 
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'outěŽí"h)nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelzę účetně doložit)

1

2 6. 02. 201s

lľYR ízr



V Týnci nad Sázavou dne24.2.2ol5

1. Poskytnuý příspěvek ajeho ěeľpání vést odděleně v úěetní evidenci.4' Předložit poskytovate]1n9jľozoeji do.31. 1.2016'yĺltouenĺ poskytnutého finaněního příspěvku spoleěně sesoupiselm faktuľ a pokladnícn oónaon a struěným ł'oäňo..nĺ* ěinnosti příjemce za příslušné období. Jakopřílohy vytiětování předloží příjemce dokhdý ńk;;;ji;ł'úhradu rTđ;jů'hi;;;ých z poskytnutého příspěvku.Pokud bude ve vyúětování 
"jĺsten 

ľozpor s touto smloňvou,.b"9" 
"1a}a" 9i;yuy upo"o.něna Rada města Týnecnad Sázavou' kteľá mĺze pľikezat^přijł>mcĺ u'aceni Ěá.tĺ ei celeĹo ĺíuíenĺno příspěvku (odstoupit odsmlouvy) nebo ľozhodnout onáprave neü,r ľozhodnoui o )amezenípřístupu příďušného příjemce do progľamufinaněních příspěvků (nebude moci žźńat" fi:"'q;í;l'l.pev"tl na obdobíjednoho ľoku či více let.5' Umožnit poskýovateli pľovedení veřejnopľrávni kd;;i;: akládání' p"šLli""'y' finaněním příspěvkem (sveřejnými prostředĘ) a vyťvořit 

^, žarlädn1 r"o'ńĹý k pľovedení iet" Ĺ""'r"ly v souladu se zákonem ě.320/2001 Sb" o Íinaněni kontrole ve veřejné správj a o změně někteých zákontl v platném znění, aposkýnout mu k tomu úěelu veške.ou p,otře-bnou dokumentaci, včetně ĺoetnicłr, finaněníóh a statistickýchvýkazů'hlášęníazptáv'atopodobu5lôąport.."":.íi:ł.'..pouin"nil$;lodst.2písm.b)ac) 
zák.ě.563/1991 Sb'' o účetnictví, vplatném znění, uchovávaiú8etní iarnu^j 

" 
ĺJ.ilĺ doklady. Tuto kontrolu se- zavaząi.e poskýovate| oználmitpřfiemci 2 tydny pľeaern6' oznáłmit poslcytovateli změnu'uđr..y, popr. sĺłla, a dalších ridajri uvedených ve smlouvě, dojde-li knim

řů"i:;*ä?ä'fiismlouvy 
do úplného ,ytlľ,tovaiĺfinanenĺho příspěvku, u ĺo n..;poraěji J.iđilů od. dn.,

7 ' Uváděĺ; Město Týnec nad Sázavou ja'k9 poskytovatele. 
.Íinaněního příspěvku na všech pľopagaěních

^ mateľiálech pĘektu, jakoźi při všech uäi.in1l.l' 
"y.t""p."ĺ.h 

přijemce. 
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8' Při ľealizaci projektu plnit viškeré pov,inňošti stánovené ou.ónj iaiirni,ni prénnímipředpisy, tj. zejménazajistit veškerá potřebná povolení pľĺ.lusn1i.l' orgánů státní správy 
" 

ĺ"Á"!p.a vy a zajistit při přeprr ,realizaci a pľopagaci projektu do&žőváníu.iL.niĺ"ň'oir"n8 rarir"yJr' ńĺ.ápisri.věetně předpisů Města Týnecnad Sázavou.
9' Při poľušení některého ze zátvazkű této smlouvy vrátiÍposkytovateli na vyše uvedené ěíslo účtu finančnípříspěvek do 30 dnů po písemném upozornění poskytovďtele o porusení závazku s výzvou k vľáceníposkýnutého příspěvku.
10' NedodľžĹli příjemce lhůtu pľo vľácení..fiĺančního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatitposkytovateli smluvní pokutu ve vyši 1-0 % zpo'Lyinutil'o ĺnanenĺh" při;pě"k". Tím není dotěeno pľávoposĘtovatele na vľácení celého fináněnítro pľĺspevtů.
11' Yratitposkytovateli na vyše uvedený úöĺ* nävy8eľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jehovyúětování,

I\ľ . Záv ěr ečná ustanovení

1' Yzájenná' pľélva a povinnosti smluvních stľan neupľavená touto smlouvou se řídí oběanským zákoníkem adalšími předpisy.
2' Změny a doplňky této smlouvy mohou byt pľovedeny pouze foľmou písemného dodatku k ní podepsanéhooběma smluvními stľanami.
3' Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouv1 nřed jejím podpisem přeěetly, smlouva je vcelém rozs Jpľojevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjeänánä u tĺ'nĺ näbo 

'u'"ap'äŕe ""whodných 
podmínek.

I' !Llor1v_a se vyhotovuje ve_dvou stejnopisech, ,iirtzkaždázesmluvních siľan obdrží jeden.5' Přijetí finančního příspěvku příjemcem se řídí platnými d.ilili ;řffiö'(^j'. zákonem č,.586/92 sb.,v platném zněni o dani z příjmu
6' Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnelm podpisu oběma smluvními stranami,
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posĘltovatel

Město Týnec nad Sázavou
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Přidělená dotace

Upravený rozpočet
Hnojĺvo na hříště
odměna správce hříště (DPP)
odměna správce kabin (DPP)- leden, rjnor 2015
Svoz odpadu částečná úhrada
Voda -částečná úhrada
Plyn - částečná úhrada

t35 000,- Kč

135 000,- Kč
30 000,- Kč

20 000,- Kč

2 000,- Kč

5 000,- Kč

28 000,_ Kč

25 000,- Kč

Celkem upravený rozpočet

Čerpaná záloha

Zbývá

V Týnci nad Sázavou 25.2.2
Vypracoval: Janda

135 00ą- Kč

50 000,_ Kč

85 00ą- l(č
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