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Smlouva č,z 2015ĺ313

o poskytnutí finančního příspěvku
uzavÍenápodle ust. $ 1746 odst. 2 zák. ě.89lŻ0l2 Sb., oběanský zźlkoník

mezi níźe uvedenými smluvními stľanami :

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staľostou města Mgľ. Maľtinem Kadľnožkou
lČ: Oo2329o4
DIČ: CZ00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 4l Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okľesní pobočka v Příbľami, Týnec nad Sázavou
ěíslo úětu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

a

2, TJ JAWA Peceľady
zastoupený: Ing. Vladimíľ Chmelař
Ič,:47082852
sę sídlem: Pecerady 5

. bankovní spojení: Poštovní spořitelna
ěíslo úětu: Ż46 259 012/0300
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení

1. Zastupitelstvo města Týn9c nad Sázavou ľozhodlo dnę 23.2.2015 o přidělení finaněního příspěvku z rozpoětu
obce příjemci pro účel ,,Udľžba spoľtoviště" (dále téź jen 

',účel") 
vroce 2015 dlę přijemcem předloženého

úěelu, s teľmínovým urěením do 31' lŻ.2015.
Ż. Finanění příspěvek je ve smyslu zttkona ě. 3Ż0l200l Sb.' o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně

někteých zákonů (zákon o finanční kontľole) v platném znéní, veřejnou finanění podporou avztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.

3. Neopľávněné použití finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadrźení prostředků patřících
poskytovateli je poľušením ľozpoětové ktnně ve smyslu ust. $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o ľozpočtoqých
pľavidlech úzęmních rozpočtů v platném znění.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhrada

l ' Výše finaněního příspěvku poskytnutého za úěelem uvedeným v ělánku I. této smlouvy ěiní 75.000 (slovy:
sedmdesát tisíc koľun českých)

2. Poskýovate| se zavazuje finanění příspěvek poukázat na úěet příjemce uvedený v zźlhlavi této smlouvy do 30
dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stľanami.

3. Poskytnutí ťrnaněního příspěvku a jeho využití je úěelově vázźno na úěel v ělánku I. odst. l této smlouvy.

III. Pľáva a povinnosti smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje:
1' Využít finanční příspěvek výhľadně k úěelu a v termínu dle článku I. této smlouvy. Podrobný položkový

ľozpočetje přílohou č. 1této smlouvy.
2. Finanční příspěvek nesmí bývyužitna

- pokuty a sankce
- splátky finaněních zźnazktl a leasingové splátky
- dary (s výjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje' kteľé nelze úěetně doložit)

3. Poskytnuý příspěvek a jeho ěerpání vést odděleně v úěetní evidenci.
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4. Předložit poskytovateli nejpozději do 31. l.2016 vytičtování poskytnutého finaněního příspěvku společně se
soupisem faktuľ a pokladních dokladů a stľuěným hodnocením ěinnosti příjemce za příslušné období' Jako
přílohy vyúětování předloží příjemce doklady prokazující úhradu výdajů hľazených z poskýnutého příspěvku.
Pokud bude ve vyúětování zjištěn rozpor s touto smlouvou, bude na Ęrto chyby upozoľněna Rada města Týnec
nad Sázavou, která může přikázat pÍíjemci vľácení části ěi celého finančního příspěvku (odstoupit od
smlouvy) nebo ľozhodnout o nápľavě nebo ľozhodnout o zamezeni přístupu příslušného příjemce do programu
finančních příspěvků (nebude mocižádat o finanění příspěvek) na obdobíjednoho ľoku či více let.

5. Umožnit poskýovateli pľovedení veřejnopľávní kontľoly nakládání s poskýnuĘým finaněním příspěvkem (s

veřejnými pľostředky) a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem ě.

320/200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů v platném znéni, a
poskýnout mu k tomu riěelu veškerou potřebnou dokumentaci, věetně účetních, finaněních a statistických
výkazi, hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zźk. ě.

563/199l Sb.' o úěetnictví, v platném znění, uchovávat úěetní ztnnamy a űč,etni doklady. Tuto kontrolu se

zavazuje poskýovate| oznámit příjemci Ż ýdny předem.
6. Oznámit poskýovateli změnu adľesy, popř. sídla, a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim

v době od uzavření smlouvy do úplného vyúětování finančního příspěvku, a to nejpozději do 10 dnů ode dne'
kdy ke změně došlo'

7. Uvádět Město Týnec nad Sázavou jako poskýovatele finaněního příspěvku na všech pľopagačních
mateľiálech pľojektu' jakož i při všech veřejných vystoupeních příjemce.

8. Při ľealizaci pľojektu plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně zálvaznými pľávními předpisy, tj. zejména
zajistit veškerá potřebná povolení příslušných oľgánů státní správy a samosprtwy a zajistit při přepľavě

rcalizaci a propagaci projektu dodržovéní veškeých obecně závazných předpisů věetně předpisů Města Týner,

nad Sázavou.
9. Při poľušení někteľého ze zźlvazktl této smlouvy vľátit poskytovateli na qýše uvedené číslo úětu finanění

příspěvek do 30 dnů po písemném upozoľnění poskýovatele o poľušení zźnazku s výzvou k vľácení
poskýnutého příspěvku.

l0. NedodržĹli příjemce lhůtu pľo vrácení finaněního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit
poskýovateli smluvní pokutu ve výši l0 Yo zposkýnutého finaněního příspěvku. Tím není dotěeno pľávo

poskýovatele na vľácení celého finaněního příspěvku.
11. Vľátit poskýovateli na ýše uvedený úěet nevyčerpaný finanční příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jeho

vyúčtování.

IY, Zá.ľěrečná ustanovení

1. Yzájemnáprźlvaa povinnosti smluvních stľan neupravená touto smlouvou se řídí občanským zákoníkęm a
dalšími předpisy.

2. Zmény a doplňky této smlouvy mohou bý provedeny pouze formou písemného dodatku k ní podepsaného

oběma smluvními stľanami.
3. Smluvní stľany shodně pľohlašují' že si smlouvu před jejím podpisem přeěetly, smlouva je vcelém rozsah

projevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichžkaždá ze smluvních stran obdrŽí jeden.

5. Přijetí finančního příspěvku příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem ě.586/92 Sb.'

v platném znění o dani zpřijmu
6. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami.
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Rozpočet tabulka C
Vyplnĺl / telěfon: Vladimír Chmelař / 775 338 699 775 338 699
Subjekt: TJ JAWA pecerady

Název akce: držba a modernizace

pol. nazev Kč

I Pohonné hmoty pro sekačku 7000

Ż
Péče o trávník, veftikutace, hnojení, osetí (hlavní + tľeninkové hřiště) 32000

3 sypké materiály pro vyrovnávání a péči o hrací plochu a okolí 3000
4 Elektřina 15000
5 opľavy, havárie, a ostatní údrŽba 5000
6 výměna oleje, filtrů, další servis (sekačky, vertikutátor...) 9000

7
oprava sĺtí okolo hřiště
( nátěry konstru kcÍ, vyvěšen í sít Ĺn utná ploš ina )

2000

I Údržba hřiště na noh ejbal 0
9 Likvidace trávy a bioodpadu 0

10

Péče o areál sportoviště (sekání meze, udržování prostoru kolem kabin,
skladu, kontejnerů a dalšího prostoru jež je součástĺ areálu) 0

t1 Ľľąr' zavlažovacího systém u 2000
t2
13

L4

L5

16

L7

18

19

Ż0

23.

22
23

24
Ż5

26

27

28
29

30
31

32

33

34
35

36
37

38

39
40
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