
Smlouva č; 2015ĺ312
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavřená podle ust. s 1746 odst. 2 zźk. ě.89l20l2 Sb., občanský zźkonik
mezi niźe uvedenými smluvními stľanami:
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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staľostou města Mgľ. Maľtinem Kadľnožkou
IC: 00232904
DIČ: CZ00232904
se sídlem: K Náklí 404,Ż57 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: čS, a.s.' okľęsní poboěka v Příbľami, Týnec nad Sázavou
ěíslo úětu: 27 -320082359i0800
(dále jen poskýovatel)

2. TKTýnec nad Sázavou
zastoupený: Roman Plachta
ĺČ:61660132
se sídlem: Na Chmelnici 528
bankovní spojení: BÚ Tenis TK Týnec nad Sázavou
ěíslo úětu: 3220023 59 l 0800
(dále jen příjemce)

I. Uvodní ustanovení

l ' Zastupitelstvo města Týn9c nad Sázavou ľozhodlo dne 23. Ż.2015 o přidělení finaněního příspěvku z rozpoětu
obce přijemci pro účel ,,Udľžba spoľtovĺště" (dále téź jen 

',účel") 
vroce 2015 dle příjemcem předloženého

úěelu, s teľmínovým uľěením do 3 1. I2. Ż0l5.
2. Finanční příspěvek je ve smyslu zźtkona ě. 32012001 Sb.' o finanční kontľole ve veřejné správě a o změně

někteých zákonů (zákon o finanění kontrole) v platném znění, veřejnou finanění podporou avztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zétkona'

3' Neoprávněné použití finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadtźení prostředků patřících
poskýovateli je poľušením rozpoětové kázně ve smyslu ust. $ 22 zćtkona č,, 250lŻ000 Sb., o ľozpoětoých
pľavidlech územních ľozpoětů v platném zněni.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhľada

l. Výše finaněního příspěvku poskýnutého za úěelem uvedeným v článku I. této smlouvy činí 60.000 (slovy:
šedesát tisíc koľun českých).

2. Poskýovatel se zavazuje finanění příspěvek poukázat na úěet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy do 30
dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Poskýnutí finančního příspěvku ajeho využití je riěelově vázáno na účel v článku I. odst. l této smlouvy.

III. Pľáva a povĺnnosti smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje:
l. Yyużít finanční příspěvek výhradně k účelu a v teľmínu dle ělánku I. této smlouvy. Podľobný položkový

ľozpoěetje přílohou č. 1této smlouvy.
2. Finanění příspěvek nesmí bytvyutitna:

- pokuý a sankce
- splátky finaněních ztxazkű a leasingové splátky
- dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje' které nelze úěetně doložit)

3. Poskýnuty příspěvek a jeho č,erpźtni vést odděleně v účetní evidenci
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4. Předložit poskytovateli nejpozději do 31. l,2016 vyúětování poskýnutého finaněního příspěvku společně se
soupisem faktuľ a pokladních dokladů a stľuěným hodnocením činnosti příjemce za příslušné období. Jako
přílohy vyúčtování předloží příjemce doklady pĺokazujici úhradu výdajů hrazených z poskýnutého příspěvku.
Pokud bude ve vyúětování zjištěn ľozpoľ s touto smlouvou, bude na Ęrto chyby upozorněna Rada města Týnec
nad Sázavou, která miźe pŤikźnat příjemci vrácení ěásti či celého finaněního příspěvku (odstoupit od
smlouvy) nebo rozhodnout o nápravě nebo rozhodnout o zamęzení přístupu příslušného přijemce do progľamu
finaněních příspěvků (nebude mocižádato finanění příspěvek) na obdobíjednoho ľoku či více let.

5. Umožnit poskýovateli provedení veřejnopľávní kontľoly nakládání s poskytnutym finaněním příspěvkem (s

veřejnými prostředky) a vývořit mu základní podmínky k pľovedení této kontľoly v souladu se zákonem č.

3201200l Sb', o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů v platném znéní, a
poskýnout mu k tomu úěelu veškeľou potřebnou dokumentaci, věetně úěetních, finaněních a statistických
výkazű, hlášení a zpľźlv, a to po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zźtk' č,.

5631199l Sb., o účetnictví, v platném znění, uchovávat účetní zźunamy a úěetní doklady. Tuto kontrolu se

zavazuje poskýovatel oznétmit příjemci 2 Ędny předem.
6. Oznämit poskýovateli změnu adľesy, popř. sídla, a dalších údajů uvedených ve smlouvěo dojde-li k nim

v době od uzavření smlouvy do úplného vyúětování finaněního příspěvku, a to nejpozději do l0 dnů ode dne,

kdy ke změně došlo.
7. Uvádět Město Týnec nad Sázavou jako poskýovatele finaněního 'příspěvku na všech pľopagaěních

materiálech pľojektu, jakož i při všech veřejných vystoupeních příjemce.
8' Při ĺealizaci pľojektu plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně zźxaznými pľávními předpisy, tj, zejména

zajistit veškeľá potřebná povolení příslušných oľgánů státní spľávy a samosprávy a zajistit při přepľavě,
realizaci a pľopagaci projektu dodľžování veškeých obecně zćwazných předpisů věetně předpisů Města Týn,
nad Sázavou.

9. Při poľušení někteľého ze zétvazktl této smlouvy vrźltit poskytovateli na ýše uvedené ěíslo úětu finanění
příspěvek do 30 dnů po písemném upozoľnění poskytovatele o porušení ztxazku s výzvou k vľácení
poskýnutého příspěvku.

10. NedodržĹli příjemce lhůtu pro vrácení Íinaněního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit
poskýovateli smluvní pokutu ve ýši I0 o/o zposkýnutého finaněního příspěvku. Tím není dotěeno pľávo
poskýovatele na vrácení celého finaněního příspěvku.

l1. Vľátit poskytovateli na vyše uvedený úěet nevyěeľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jeho

vyúčtování'

IY, Záryěrečná ustanovení

l. Yzźljemnáprźlvaa povinnosti smluvních stran neupľavená touto smlouvou sę řídí občanským zákoníkem a
dalšími předpisy.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou bý provedeny pouzę foľmou písemného dodatku k ní podepsaného

oběma smluvními stranami.
3. Smluvní stľany shodně pľohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přeěetlyo smlouva je vcelém ľozsahu

pľojevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně neqýhodných podmínek.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,znichżkaźdáze smluvních stľan obdľžíjeden.
5. Přijetí finaněního příspěvku příjemcem sę řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem č,.586/92 sb',

v platném zněni o daniz příjmu
6. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami.

V Týnci nad Sázavou dne24.2,Ż014
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Rozpočet
Vyplnil / telefon Roman Plachta / 777090709
Subjekt TK TÝNEC NAD sÁzAVoU
Název akce: ÚonŽgł sPoRToVIšTĚ

tabulka C

n.

pol nazev Kč

I Jarníúdržba 3 dvorců (f'KNoR) 3200c

2 Antuka na dvorce 2000c
270C3 sítě
530C4 Materĺál na údržbu sportoviště
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