
Smlouva č,z 2015ĺ519
o poskytnutí finančního příspěvku

uzavÍentĺpodle ust. s 1746 odst. 2 zźk. é.89l20I2 Sb., oběanský zátkonik
mezi níže uvedenými smluvními stľanami :
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1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staľostou města Mgľ. Martinem Kadľnožkou
IČ: 0023Ż904
DIČ: CZ00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: ČS, a.s.' okresní poboěka v Příbľami, Týnec nad Sázavou

ěíslo úětu: 27 -320082359/0800
(dále jen poskýovatel)

2. Myslĺvecké sdľužení Háj Peceľady
zastoupené: Ing. Maľtinem Hľuškou
IČ:49828Ż66
se sídlem: Peceľady 83,Ż57 4l Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo úětu: 32199633910800
(dále jen příjemce)

I. Úvodní ustanovení

1' Rada města Týnec nad SŁavou rozhodla dne 30.3.2015 o přidělení finaněního příspěvku zrozpoětu obce

příjemci pro úěel ooMyslivecké hospodařeni" (dźlletéž, jen,'účel'o) vroce 2015 dle příjemcem předloženého

účelu, s termínoým uľěením do 31. 12. 2015.
Ż. Finanění příspěvek je ve smyslu zźtkona č,, 3Ż0lŻ00l Sb., o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně

někteých zákonů (zźkon o finanční kontrole) v platném znéni, veřejnou finanční podporou avztahuji se na ni

všechna ustanovení tohoto zttkona.
3. Neoprávněné pouźiti finaněního příspěvku na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících

poskýovateli je poľušením rozpoětové kázně ve smyslu ust. $ 22 zátkoĺa č,. 250lŻ000 Sb., o ľozpočtoqých
pľavidlech územních rozpoětů v platném zněni.

II. Výše Íinančního příspěvku a jeho úhrada

1. Výše finančního příspěvku poskytnutého za űěelem uvedeným včlánku I. této smlouvy ěiní 15.000 Kč
(slovy: patnáct tĺsíc koľun českých)

2. Poskýovate| se zavazuje Íinanění příspěvek poukázat na úěet příjemce uvedený v ztthlaví této smlouvy do 30

dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Poskýnutí frnančního příspěvku a jeho využití je úěelově vźnáno na úěel v ělánku I. odst. 1 této smlouvy.

III. Pľáva a povinnosti smluvních stľan

Příjemce finaněního příspěvku se zavazuje:
1. Yyuiít finanění příspěvek výhľadně k úěelu a v tęľmínu dle ělánku I. této smlouvy.
Ż. Finanění příspěvek nesmí b;it využit na:

- pokuty a sankce
- splátky finančních ztwazkű a leasingové splátky
- dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžích)
- nespecifikované ýdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)

3 ' Poskytnuý příspěvek a jeho ěeľpání vést odděleně v účetní evidenci.
4. Předložit poskýovateli nejpozději do 31. l.2016 vyúětování poskýnutého finančního příspěvku společně se

soupisem faktuľ a pokladních dok|adů a struěným hodnocením ěinnosti příjemce za příslušné období. Jako
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přílohy vyúětování předloží příjemce doklady pľokazující úhradu výdajů hľazených z poskýnutého příspěvku.
Pokud bude ve vyúětování zjištěn rozpoľ s touto smlouvou, bude na Ęĺto chyby upozorněna Rada města Týnec
nad Sázavou' kteľá může přikázat pÍíjemci vrácení části či celého finančního příspěvku (odstoupit od
smlouvy) nebo rozhodnout o nápľavě nebo rozhodnout o zamezeni přístupu příslušného příjemce do pľogľamu

finaněních příspěvků (nebude mocižádato finanění příspěvek) na obdobíjednoho ľoku ěi více let.

5. Umožnit poskýovateli provedení veřejnopľávní kontľoly nakl'ádźni s poskytnutym finaněním příspěvkem (s

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

32012001 Sb', o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně některych zákonů v platném zněni, a
poskýnout mu k tomu riěelu veškerou potřebnou dokumentaci, věetně úěetních, finaněních a statistických
výkazű, hlášęní a zpľtlv, a to po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle $ 3l odst. 2 písm. b) a c) zttk. č,.

5631199l Sb., o úěetnictví, v platném znéni, uchovávat úěetní ztznamy a riěetní doklady. Tuto kontrolu se

zav azuj e po skýovate l oznétmit příj emc i Ż ý dny předem.
6. oznámit poskytovateli změnu adľesy, popř. sídla, a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim

v době od uzavření smlouvy do úplného vyúětování finaněního 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 pľopagaěních

mateľiálech pľojektu, jakož i přivšech veřejných vystoupeních příjemce'
8. PÍi rea|izaci pľojektu plnit veškeľé povinnosti stanovęné obecně zźnaznými právními předpisy, tj. zejména

zajistit veškerá potřebná povolení příslušných orgánů státní spľávy a samosptávy a zajistit při přepravě,

rcalizaci a pľopagaci pľojektu dodržování veškeých obęcně zálvazných předpisů věetně předpisů Města Týnec
nad Sázavou.

9. Při porušení někteľého ze závazktl této smlouvy vrátit poskýovateli na výše uvedené ěíslo úětu finanč
příspěvek do 30 dnů po písemném upozoľnění poskýovatele o poľušeni závazku s výzvou k vľácení
poskýnutého příspěvku.

10. NedodržĹli příjemce lhritu pro vľácení finančního příspěvku podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit
poskýovateli smluvní pokutu ve výši l0 %o zposkýnutého ťrnančního příspěvku. Tím není dotěeno pľávo

poskýovatele na vrácení celého Íinančního příspěvku.
1 1. Vrátit poskýovateli na výše uvedený úěet nevyěeľpaný finanění příspěvek dle této smlouvy do 30 dnů od jeho

vyúětování.

IY . Záp&ečná ustanovenĺ

1' Yzźljemnáprźlvaa povinnosti smluvních stľan neupľavená touto smlouvou se řídí oběanským zákoníkem a
dalšími předpisy.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou byt pľovedeny pouzę foľmou písemného dodatku k ní podepsaného

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

projevem jejich pravé a svobodné vůlę a nebyla sjednána v tísni nebo zanápadně neýhodných podmínek.

4 ' Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , z nichźkaždá ze smluvních stran obdrží jeden.

5. Přijetí finaněního příspěvku příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm. zákonem ě.586/92 Sl

v platném znění o dani z příjmu
6. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami.

V Týnci nad Sázavou dne l.4.2015
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poskytovatel
Město Týnec nad Sázavou

emce

MEs'ľo TÝNEC NAľ sÁzÄvou
K Náklí 404

)57 Ąt Týncc nad Sázavort
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