
Smlouva č,z 2015ĺ317
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavÍenápodle ust' $ l746 odst. 2 zák. é. s9lŻ0l2 Sb., oběanský ztú<onik

mezi niźe uvedenými smluvními stranami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staľostou města Mgľ. Maľtinem KadrnoŽkou
IČ: 00232904
DIČ: CZ00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Čs, a.s., okľesní poboěka v Příbľami, Týnec nad Sázavou
číslo úětu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

2. VKTýnec nad Sázavou
zastoupený: Jaľomíľem Kuchtou
IČ:22767045
se sídlem: Na Chmelnici 5Ż8, Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo úětu: 23 63 467 3 89 l 0800
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení

l. Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou ľozhodlo dne 23.2.2015 o přidělení ťrnaněního příspěvku z tozpoětu
obce příjemci pľo účęl ,,Modernizace hřiště - nový kuľt" (dźietéŻjen,,účel") Vroce 2015 dle příjemcem
předloženého úěelu, s teľmínovým uľěením do 31. 12.2015.

2. Finanění příspěvek je ve smyslu zálkona č,. 3201200I Sb., o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně

někteých zäkoni (zákon o finanění kontrole) v platném zněni, veřejnou Íinanění podporou avztahuji se na ni
všechna ustanovení tohoto zttkona.

3. Neopľávněné pouźití finaněního příspěvku na jiný než sjednaný úěel nebo zadržęní prostředkri patřících
poskytovateli je porušením ľozpoětové kázné ve smyslu ust. $ 22 zálkona ć,. 250/2000 Sb., o ľozpoětoých
pravidlech územních ľozpočtti v platném znění.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhľada

l. Výše finaněního příspěvku poskytnutého za úěelem uvedeným v článku I. této smlouvy činí 400.000 (slovy:
čtyřista tĺsíc koľun českých).

2. Poskýovate| se zavazuje ťrnanění příspěvek poukánat na úěet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy do 30
dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Poskýnutí finaněního příspěvku a jeho využití je úěelově vázáno na úěel v článku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnosti smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje;
l. Yyużit finanění příspěvek výhradně k úěelu a v teľmínu dle ělánku I. této smlouvy. Podľobný poloŽkový
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rozpoěetje přílohou č. 1této smlouvy.

Ż. Finanění příspěvek nesmí bý využit na:
- pokuty a sankce
_ splátky finaněních zźtvazktl a leasingové splátky
- dury (s výjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze úěetně doložit)
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3. Poskytnuý příspěvek ajeho čeľpání vést odděleně v účetní evidenci.
4. Předložit poskýovateli nejpozději do 31. t. Ż016 vyúětování poskytnutého finaněního příspěvku spoleěně se

soupisem faktuľ a pokladních dokladů a stručným hodnocením činnosti příjemce za příslušné období. Jako
přílohy vyúčtování předloží přijemce doklady pľokazující úhľadu výdajů hľazených z poskýnutého příspěvku.
Pokud bude ve vyúčtování zjištěn ľozpoľ s touto smlouvou, bude na Ąrto chyby upozoľněna Rada města Týnec
nad Sázavou, kteľá může přikázat přijemci vľácení ěásti ěi celého finaněního příspěvku (odstoupit od
smlouvy) nebo ľozhodnout o nápravě nebo rozhodnout o zamezení přístupu příslušného příjemce do pľogľamu
finaněních příspěvků (nebude mociźádat o finanční příspěvek) na obdobíjednoho ľoku ěi více let.

5. Umožnit poskýovateli pľovedení veřejnoprávní kontľoly nakládání s poskytnudm finaněním příspěvkem (s
veřejnými pľostředky) a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontľoly v souladu se zákonem č.
3201200l Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zźtkonű v platném zněni, a
poskytnout mu k tomu úěelu veškeľou potřebnou dokumentaci, věetně účetních, finaněních a statistických
výkazŮ, hlášení azpráw, ato po dobu 5 let' po kterou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) ac) zttk.č;.

563ĺ199l Sb., o úěetnictví, v platném znéní, uchovávat úěetní záznamy a účetní doklady. Tuto kontľolu se
zav azuj e po skýovate l oznźmit příj emc i 2 ý dny pře dem.

6. oznźtmit poskytovateli 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 poskytovatele finaněního příspěvku na všech propagaěních
materiálech projektu, jakož i při všech veřejných vystoupeních příjemce.

8. Při ľealizaci pľojektu plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně ztxaznými právními předpisy, tj, zejména
zajistit veškerá potřebná povolení příslušných oľgánů státní spľávy a samospľávy a zajistit při přeprav
realizaci a propagaci pľojektu dodržování veškeých obecně zźlvazných předpisů věetně předpisů Města Týnec
nad Sázavou.

9. Při porušení některého zę zźnazktl této smlouvy vrź.ŕit poskýovateli na výše uvedené číslo úětu finanění
příspěvek do 30 dnů po písemném upozornění poskýovatele o porušeni ztxazku s výzvou k vrácení
poskytnutého příspěvku.

10. NedodržĹli příjemce lhůtu pľo vľácení finaněního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit
poskýovateli smluvní pokutu ve výši l0 Yo zposkýnutého finančního příspěvku. Tím není dotěeno právo
poskýovatele na vľácení celého finančního příspěvku.

l l ' Vľátit poskýovateli na qýše uvedený účet nevyěerpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jeho
vyúětování.

IY . Záv ér eóná ustanovení

1. Yzźtjemnáprénaa povinnosti smluvních stľan neupravená touto smlouvou se řídí oběanským zákoníkem a
dalšími předpisy.

2. Zmény a doplňky této smlouvy mohou b;ýt pľovedeny pouze formou písemného dodatku k ní podepsaného
oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany shodně pľohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přeěetly, smlouva je vcelém ľozsal
projevem jejich pľavé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Smlouva se vyhotovuję ve dvou stejnopisech,znichźkaždáze smluvních stľan obdľží jeden.

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

6. Smlouva nabývét platnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Týnci nad Sázavou dne 8. 4.2015

poskýovatel
Město Týnec nad Sázavou

příjemce

VK TÝNEC NAD sÁuAvou
K Jezu 3S1

257 41 Týnec nad Sázavou
.,rĺ,5l'U ľYNUC NÁP tiÁZ,AVot]

t( Náklí 404
257 41 Týnec nacl Sázavott
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Su VK nad Sázavou
Název akce: MoDERNlzAcE LU NA CHMELNICI 528, nad Sázavou

Rozpočet

vx ľÝľec ľeosÁzavou
K Jezu 35ĺ

tabulka C
Jaromír Kuchta -777 676 47L

pol. nazev Kč
L odstranění a odvoz staré antukové vtl.cca5-10cm L6456
2 Přerovnání kladu, ovanl 4Lt4
3 Podklad z kamenné drti 1 2tl10cm 28s56
4 I klad RECourt tl. 5 cm 36300
5 obrubník rkan vč. ĺnstalace 24200
6 Beton B 20 7986
7 Strojní a ruční ba podkladu RECourt 28798
I ANTUKA pytlovaná 1633s
9 Položení antukové desky 4 329L2
10 lnstalace nového í - ocelové pletivo Alugreen v _ 5 m 3s937
Ll Dopravné - nákladní, strojů, materiá]u 29040
t2 Režijní dopravné a nákla , ubytování ... 13310
13 lnstalace nového oplocení _ Sokolák 930
14 Zhotovení nové odlehčenévstupní brány - Sokolák 9680
15 odstranění a odvoz zeminy _ beachvolejbalový kurt 4840
16 Výstavbąopěrné zdi - beachvolejbalový kurt 45980
77 oplocení beachvolejbalového kurtu L860
18 2x vstupní branka 4598
19 Technické zázemíVK nad Sázavou 21868
2A Hydroizolace obiektu Sokolák 36300
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