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Smlouva č,.201.:6/L/IO

SMLoUVA o POSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřenápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtolých pĺavidlech územních tozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi níž e uvedenými smluvními

1. Město Týnec nadSäzavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Nákií 404,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v
číslo účtu: 27 -320082359 /0800
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:,1 ii'ŕĺ1olty
Säzavoi

jako poskytovatel na stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

2. TKTýnec naďSázavol
z astoup ený Romanem Plachtou, statutátĺím z á S tup cem
IC: 61,6601,32

se sídlem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: BÚ Tenis TI( Týnec nadSázavou
číslo účtu: 322002359 / 0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek l.
Předmět smlouvy

1.1.. Poskytovatel se touto smlcruvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančru podporu
(dotaci) v ĺĺže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|ĺ zákoĺa č' 320/2001 Sb', o Íinanční kontĺole ve veřejné spľávě

a o změĺě někteých zákon| (zákon o finanční kontĺole) v platném zněĺú, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zađtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je porušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.

1.2

1,.3.
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čhnek II.
Účel dot"ce

2.1. Dotace je poskytována ýbradně za űčeIem uvedeným v Pľogľamu dotací na rok 2016,
Pĺogľam 1, - na podpoĺu pĺavidelné spottovní a zájmové činnosti, na akce pto děti a
veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je
přílohou č. 1 této smlouvy, kteľého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

2.2. Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
poize v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hrađĺt zo1ména
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátky
c) dary (s vyjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoIupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3,2. oznámit poskytovateli změnu adľesy síďa a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍení do úplného vyűčtováni dotace, a to nejpozděii do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

.)..). Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajistdrt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľárry, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně zävazné právĺí
předpisy včetně pľávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoll.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,. Poskytovatel poskytne příjemci đotaci ve qýši 37 000 Kč (slovy: třicet sedm tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve rnýši 37 000 Kč (slovy: třicet sedm tisíc koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nad Sázavov

4.3, Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupĺtelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č. ZisÁ2016 / 10 / t3.

4.2.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převođu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.4.
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4.5 V případě, že p!íjemce použije finančni pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo

nevyče1pá všechny poskytnuté finančni prostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančni pĺostředky bezhotovostním bankovním převođem na účet

poskytovatele uvedený v záhIavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vráceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni teahzace akce předloží piíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do !5.l.2017, r,yúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti pří)emce

za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícich náIežítosti účetních
dokladů podle zv|äštnich ptävních předpisů s označeniĺn účetního dokladu a po|ožky,
ktetá' byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učťu příjemce
prokazujícich p oužití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryáĺí dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,991, Sb., o účetnicwí, ve zněni pozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

ą,)

5.3

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.2016.

Čhnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné

sptávě a o změně někteqých zákontĺ, ve zněni pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen clle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zák<>na

č.563/1,991 Sb.' o účetnicwí, vplatném znění, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každé potušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pravidlech űzemrĺch tozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopľávněně použiých nebo zadtžených pĺostředkri'

8.1
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8.2.

ft.3

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

Za ptocllení s odvodcm za p<lĺušení ĺozpočtĺlr.é kőzně je příjcmce povinen zap\aĺt penálc
ve výši 1 ptomile z částky odvodu za každý dcrr ptodlení, ncjrýše r,šak do výše tolroto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.7, a 3.2' 1e p<>važ<>vánĺ> za méně
závažné poľušení ĺozpočtĺlvé kázně ve smyslu $ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočto'rych pĺavidleclrl űzemtích ľozpočtů, ve zněĺí pozdějších přeĺlpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží př'íjemci odr'od za poĺušení ľozpočtové kázĺě ve v1ŕši

1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavefecfla ustanovenl

Yzá1emná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rryslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, z,ejména zákonem o ĺozpočtoqích pľaviđlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(f(:'zi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V př'ípadě přeměny příjemce püecházeji
práva a povinnosti z této smlou.ĺ,ry na pľávního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí' že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k đispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zál<Iadě zákona
č. 106 /1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků pÍi rca|lz,aci akce'
včetně nedodĺžení teĺĺnínu odevzdáĺí vyučtováni poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žáđosti o posk1'tngd
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s je)ím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtaji svobođně a vážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnotuční podpisy.

V Týnci nad Sázavoudn 3 f ł'/í V Týnci nadSázavou dne 5 J:,łłĺĺ
TKTýnee n. S.

TENISO\ry KLUB
257 4 Týnec nad

Mgĺ. Maĺtin lgadrnožka
StaÍoSta

Roman ta
staťrrtafnl zaStrrDce

I

poskytovatel

,/tEsTO TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4I Týnec nad Sázavou
-1-
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Roman Plachta I 777090709

TK NAD
Názevakce: Pravldelná a člnnost dětí

pol název Kč

1 PronáJem haly + sportovišté 19 000
? Tenisové miče 6 000
3 Pomůcky trénlnkové / doplňky hráčské 5 300

4 odměny trenérüm 2 000
5 Ceny pro soutěžÍcí 3 500

6 Cestovné / startovné 1 200

7
I
9

10
7l
tz
13

t4
15

16

L7
18

L9

20

ZL
22
23

Ż4
25

26
27

28
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30
31
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37

38
39

40
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