
Smlouva č,z 20|513ĺ4
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavÍená podle ust. s 1746 odst' 2 ztk. č,.89l20l2 Sb., oběanský zákoník
mezi níźe uvedenými smluvními stranami:

ĺ/"/ n/ilr- /1. ŕ /4ír

ć, nł-zę?.ĺr

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgr. Maľtinem Kadľnožkou
IČ: 00232904
DIČ: CZ 00232904
se sídlem: K Náklí 404,Ż57 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okresní poboěka v Příbrami, Týnec nad Sázavou
číslo úětu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

a

Ż. VKTýnec nad Sázavou
zastoupený: Jaľomírem Kuchtou
IČ: Ż2767045
se sídlem: Na Chmelnici 528, Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna
ěíslo úětu: 2363467 389/0800
(dále jen příjemce)

I. Uvodní ustanovení

1 ' Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou ľozhod|o dne 23. 2' 2015 o přidělení finaněního příspěvku z ľozpoětu
obce příjemci pľo úěel 

''Udľžba 
sportovĺště" (dále též, jen,,účelo') vľoce 20l5 dle příjemcem předloženého

úěelu, s teľmínovým uľěęním do 3l. 12,2015.
Ż. Finanění příspěvek je ve smyslu zákona č,. 3201200l Sb', o finanční kontľolę ve veřejné spľávě a o změně

někteých zákonů (zttkon o finanční kontrole) v platném zněni, veřejnou finanění podpoľou avztahlji se na ni
všechna ustanovení tohoto zétkona.

3. Neoprávněné použití finančního příspěvku na jiný než sjednaný účel nebo zadľżęní pľostředků patřících
poskýovateli je poľušením rozpoětové kázné ve smyslu ust. $ 22 zákona č,' 25012000 Sb., o ľozpoětových
pľavidlech územních ľozpoětů v platném zněni.

II. Výše finančního příspěvku a jeho úhrada

l. Výše finančního příspěvku poskytnutého za úěelem uvedeným v ělánku I. této smlouvy činí 20.000 (slovy:
dvacet tisíc koľun českých).

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

3. Poskýnutí finaněního příspěvku a jeho vyuŽití je riěelově vázźno na účel v ělánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povĺnnostĺ smluvních stľan

Příjemce finančního příspěvku se zavazuje:
1. Yyužít finanění příspěvek výhľadně k účelu a v teľmínu dlę ělánku I. této smlouvy. Podrobný položkový

ľozpoěetje přílohou č. 1této smlouvy.
2. Finanční příspěvek nesmí bývyužitna:

- pokuty a sankce
- splátky finaněních ztxazktl a leasingové splátky
- dary (s výjimkouvěcných cen v soutěŽích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze úěetně doložit)
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3. PoskytnuĘý příspěvek a jeho č,erpźnívést odděleně v úěetní evidenci.4' Předložit poskýovateli nejpozději do 31. 1,20t6 vyúětování poskýnutého finančního příspěvku spoleěně sesoupisem faktur a pokladních dokladů a struěným 
-hodnocenim 

ěinnosti přijeńce za příslušné období. Jakopřílohy vyúětování předloží přijemce doklady piokazujicírihľadu výdajů niałengcnz poskytnutého příspěvku.Pokud budę ve vyúčtování zjištěn rozpor s touio smlouvou, 
!"'9." "á.arn" "h'Ĺń;""orněna Rada mEsta Týnecnad Sázavou, kteľá může přikázat pŤíjemci vľácení oaśĺ ei celého ĺnuńenil'o příspěvku (odstoupit odsmlouvy) nebo ľozhodnout o nápravě nebo rozhodnout o zamezenípřístupu příslušného přijemce do pľogľamu

- lnančnich příspěvků (nebude mocižádato finanční příspěvek) nu obdouŕj"änońo roku či více let.5' Umožnit poskýovateli provedení veřejnoprávní końtroiy nukladánĺ. po'Lynuým finaněním příspěvkem (sveřejnými pľostředky) a vytvořit mu základní podmínký k pľovedení teto kontľoly v souladu se zákonem ě.320/200l Sb', o finanění kontrole ve veřejné spľávě a ó změně některych zákontl v platném zněni, aposkýnout mu k tomu rĺěelu veškeľou potřebnou dokumentaci' věetně účótních, finančníäh a statistickýchvýkazt, hlášení azpráv, a to po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 3l odst. 2 písm. u; a c; zan o.563/199l Sb.' o účetnictví, vplatném zněií, uchovávaf ú8etní iárnu^y a úeetnĺ dokladý' Tuto koníľolu se
- zavazuje poskýovatel oznámit přiiemci 2 ťýdny předem'6' oznámit poskýovateli změnu adresy, popľ. ,ĺätu, a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nimv době od uzavření smlouvy do riplnéhovyúětování finaněního přispěvku, a ĺo ne3později do 10 dnů ode dne,kdy ke změně došlo.

7 ' Uvádět Město Týnec nad Sázavou jako poskýovatele finaněního příspěvku na všech pľopagaěních
^ materiálech pľojektu, jakož i přivšech veřejných vystoupeních přijemce.8' Pti.realizaci pĄektu'plnit veškeľé povinnośti stánovené obeónđ závaznými pľávními předpisy, tj. zejménazajistit veškeľá potřebná povolení příslušných oľgánů státní správy a šamosp.ávy a'zajiśtit"připřepľav

ręalizaci a pľopagaci pľojektu dodržování veškeýcň obecně zaviznýőhpředpisďvčetně předpisů Města Týnec
nad Sázavou.

9' Při poľušení někteľého ze zźtvazkű této smlouvy vréúit poskytovateli na ýše uvedené ěíslo úětu finančnípříspěvek do 30 dnů po písemném upozornění poskytovatele o poľušeni zźxazku svýzvou kvráceníposkýnutého příspěvku.
10' NedodržĹli příjemce lhůtu pľo vľácení^finančního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatitposkýovateli smluvní pokutu ve ýši 10 %o zposkfnutého finäněního příspěvku. Tím není đotčeno pľávoposkytovatele na vrácení celého finančního pľĺspcvkú.
11' Vľátit poskýovateli na výše uvedený ličet něvy8eľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnri od jeho

vyúčtování.

IY . Záy ěr ečná ustanovení

1' Yzájemná práłva a povinnosti smluvních stran neupľavená touto smlouvou se řídí oběanským zákonikęm a
dalšími předpisy.

2' Zyěny a doplňky této smlouvy mohou bý pľovedeny pouze foľmou písemného dodatku k ní podepsaného
oběma smluvními stľanami.

3' Smluvní stľany shodně pľohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je vcelém ľozsal
. projevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednánä u tĺ'ni näbo .unapuĺnj neýhodqých podmínek'
I Sm'louva se vyhotov.uje ve' dvou stejnopisech , znichžkaždáze smluvních siľan obdľži jedeň.5' Přijetí finančního příspěvku příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem č,.586/92 sb.,

v platném zněni o dani zpřijmu
6. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma sm|uvními stranami.

V Týnci nad Sázavou dne24.2.2015

Č.<

poskytovatel
Město Týnec nad Sázavou

přijemce

VK TÝNEC NAD sÁzAvou
K Jezu 35ĺ

257 41 Týnec nad Sázavou

.úEsT'CI 
IYNEC NÁ r, sÁ ZAvotj
ľ( Nák lí 404'257 4l Týllcc naĺi Sĺĺzavort

-1.- 2



T

Subiekt VK Týnec nad Sázavou

Název akce: ÚpnŽgn AREÁLU NA cHMELNlcl 528, Týnec nad Sázavou

Rozpočet
Jaromír Kuchta -777 676 47L

tabulka C

vx ĺÝľrc ľno sÁzłvou
K Jezu 351

r)

pol název Kč

L Nájem kurtů 1000

2 Zálohy na elektřinu- náklady VK (druhou půlku hradíTK} 4680

3 Zálohy na vodu- náklady VK (druhou půlku hradí TK) 2050

4 Potřeby pro natírání 2000

5 Ruční nářadí (lopata, ryčka, lopata hliníková, krumpáč, smetáky,pila) 2000
6 Benzín do sekačky a křoviňáku 1800
7 Zaskleníoken 3522
I Úklidové a čistící prostředky rt82
9 Držák 258
10 olei do sekačkv a křoviňáku L79
LI kolečko L329
L2
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