
Smlouva čz 201513ĺ6
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavÍenápodle ust. s 1746 odst. 2 zák. ě.89l20l2 Sb., oběanský zźkonik
mezi niže uvedenými smluvními stľanami:
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l. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgr. Maľtinęm Kadľnožkou
IČ: 00232904
DIČ: CZ 00Ż32904
se sídlem: K Náklí 404,Ż57 4l Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s., okľesní pobočka v Příbrami' Týnec nad Sázavou
ěíslo úětu: 27 -32008Ż359/0800
(dále jen poskýovatel)

2. TKTýnecnadSázavou
zastoupený: Roman P|achta
IC: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 Týnec nad Sázavou rozhodlo dne23.2.2015 o přidělení finaněního příspěvku zľozpoětu
obce příjemci pro úěel ,,Modeľnizace hřiště" (dáletéžjen,,účel") Vroce 20l5 dle příjemcem předloženého
úěelu, s termínoqým uľěením do 3 1. lŻ. 2015.

2. Finanění příspěvek je ve smyslu zttkona č,, 3201200l Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně
někteqých zźtkonű (zákon o finanění kontľole) v platném znění, veřejnou finanční podpoľou avztabuji se na ni
všechna ustanovení tohoto zélkona.

3. Neopľávněné použití finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nębo zadtžení pľostředků patřících
poskýovateli je porušením ľozpočtové kázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č,.25012000 Sb., o ľozpoětoých
pľavidlech územních rozpoětů v platném zněni.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhľada

l. Výše finaněního příspěvku poskytnutého za úěelem uvedeným v ělánku I. této smlouvy činí 35.000 (slovy:
třicet pět tisíc koľun česĘch).

Ż, Poskytovatel se zavazuje Íinanění příspěvek poukázat na úěet příjemce uvedený v zélh|avi této smlouvy do 30
dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stľanami.

3. Poskýnutí finaněního příspěvku a jeho využití je úěelově väzéno na účęl v ělánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnosti smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje:
1. Yyužít finanění příspěvek výhradně k úěelu a v teľmínu dle článku I' této smlouvy. Podrobný položkový

ľozpoěet je přílohou č. 1této smlouvy.
2. Finanční příspěvek nesmí bý využit na:

- pokuty a sankcę
- splátky finaněních záxazkű a leasingové splátky
- dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované vydaje (tj' výdaje' kteľé nelze účetně doložit)

3. PoskýnuĘý příspěvek ajeho ěeľpání vést odděleně v úěetní evidenci.
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4. Předložit poskýovateli nejpozději 9o-l1. t,Ż0I6vyúčtování poskýnutého"ťrnaněního příspěvku spoleěně se

soupisem faktur a pokladních dokladů a siruonym t odno99nĺrn ěínnosti příjemce za příslušné období' Jako

přílohy vyúětování předloží př.íjemce o"r.r"Jv p.äkazujiciĺtrľaou ýdajů hrazenýchz poskýnutého příspěvku'

Pokud bude ve vyúětování zjištěn .o"por_r-tőuto smlorivou, bude ná Ęrto chyby upozoľněna Rada města Týnec

nad Sázavou, kteľá může přiká ,u pĺi:Z^a- ".1.""ĺ 
ěásti ěi celéĺo ĺńańĺnĺt'o příspěvku (odstoupit od

smlouvy) nebo rozhodnout đnápravc neüo ľozhodnout o zamęzenipřístupu příslušného příjemce do progľamu

finaněních příspěvků (nebude mociźádio finanenĺ příspěvek) na období jednoho ľoku ěi více let'

5. Umožnit poskytovateli provedenĺ vere.;nop1Jvnĺ tonĺoiy nłnaaa"ĺ 
' 

pošrytnuĺi'm finaněním příspěvkem (s

veřejnými prostředky) a vývořit ,"" JáĹl'"o"í podmínký r. |ľon"oenĺ ieto kontroty v souladu se zákonem ě'

3ŻolŻ0u Sb., o finanění kontľole u" u.r.jne spfyé a ä změně někteých zákonů v platném zněni, a

poskýnout mu k tomu úěelu veške.ou poir."unou'dokum.entaci, věetně úěótních, finaněních a statistických

výkazű,hlášení azprźx,a to po.dobu irł, p" k.ou j" pffie povinen dle 
-$ 

3l odst. 2 písm. b) ac) ztlk' é'

563ĺ19% Sb., o účetnictví, v platném ,iciĺ,u"houďvai úěetní iárnu^y a úěetní doklady' Tuto kontrolu se

zav azujeposkýovate l oznźtmit příj emci Ż ý dny p1'd"': 
... .

6. Oznámitposkytovateli změnu ađľ*i;ilŕi._Ĺiä|a,, u dalších údajů uvedených ve smlouvěo dojde-li knim

v době od uzavření smlouvy do úplnéńffiriětování finaněního přispěvku, a io nejpozději do 10 dnů ode dne'

7. ľ'H,"ffiľ"i';;." nad Sázavou jak9 
'poskýovatele 

finaněního příspěvku na všech pľopagačních

mateľiálech p.oj.Ltu,lur<'ož i při všech u"ĺ'Jny'"t' vystoupeních příjemce' 
i.,nimi nřeĺĺnisv_ ti. z

8. Při realizaci pľojektu plnit veškeľe povinńoíi stánovené oueónj zźlvaznými pľávními předpisy' tj' zejména

zajistit veškeľá potřebná povolení. pĺĺ.l"s"í"l' oľgá1ů státní spľávy a samospľźlvy a zajistit při přepravě'

realizacia pľopagaci pľojektu ooĺľzovĺni-u.it.ný"ň obecně zavaznyőnpředpisůvěetně předpisů Města Týnc

g' l?ľřffJ"""i někteľého zę zźwazktl.této smlouvy,"ľł.ľľĽ?:":':::,ľ.T;l""1iľ ľľl,"""lľ"oonanění
příspěvek oo :o-o.í po písemné'-ufo"orncnĺ poskyonatele o poľuśěni ztlvazku svýzvou kvľácení

poskýnutého příspěvku , Ľ'^^^x^!L^ ^Y{o^Xĺlĺurr nnále tnhofo o( zaplatit
10' Nedodľzili pľĺjeÄ.. llIitu pro vrácení Íinaněního příspěvku podle tohoto odstavceo zavanJJe se

poskýovateli ,*i"""ĺ pokuŕy 
'1wsi^1ď;), 

iii'uinutet'o ĺ*nenĺt'o příspěvku' Tím není dotěeno právo

řá'tío'ut.le na vľácęńí celého frnaněního příspěvku'. _

1 1. Vľátit poskýovateli na výše uvedený il;l;;"yů.rpan;ý Íinanění příspěvek dlę této smlouvy do 30 dnů od jeho

vyúětování.

|Y . Zá.ľl,ér ečná ustanovení

1. Yzttjemĺźtptźxaapovinnosti smluvních stľan neupľavęná touto smlouvou se řídí oběanským zákoníkem a

2. 

'ľa'il':Y''ň 

této smlouvy mohou bý provedeny pouze foľmou písemného dodatku k ní podepsaného

3. 3ľilff1ľ;ľ'il'ľJĺ!"illilašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je v celém. ľozsahu

pľojevem jeji.r, p.uuJu svobodné vůleä ä'b 
'j.fu"ena 

vĺĺsni nLbo ruÁäpadně nevýhodných podmínek'

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou u"3nopi'..-ń incnzkaŹdĹ'ze smluvních stľan obdľží jeden'

5. Přijetí frnančního příspěvku prĺ3emceĺll ilńi;l;t"'*i o"ĺ""ýÁi předpisy (zejm' zákonem ě'586/92 sb''

v p1atném znění o dani z příjmu

6. Smlouva nuuyuĺ piJ.*tĺÍĺoinnorti dnem podpisu oběma smluvními stľanami'

V Týnci nad Sázavou dne 8' 4' Ż0I5
TKT'ínec n. S.

TENÍśoVýKLUB

k*s**-'
257 41 Týnec nad

lco 616 60 1

PoskYtovatel
Město Týnec nad Sázavou

2

iiłsTo TÝNEĹ NAľ sÁZAvoIJ
K Náklí ĄíJ4

L5't 4i Týneo rrad Siizavou

příjemce



Rozpočet tabulka C
nil / telefon Roman Plachta / 777090709

Subjekt TK TÝNEC NAD

Název akce: Modernizace sportoviště - závlaha

pol nazev Kč

T Vybudování nové závlahy pro dvorce z řeky 3s000

2 (bagrová ní, skruže, materiál, zapojenía ostatní )
3

4
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Celkem 35000
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