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Smlouva č,.20t6/L/6

sMLoUvA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavŤená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pravidlechűzemních ĺozpočtů,

ve znění pozdějších přeclpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSánavou
zastoupené statostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s', okĺesní po
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,poskytovatel')

ci!..

bočka v Příbľami, Týnec nadSázavou

a

2. TJ JAWA Bľodce
zastoupená Mgĺ. oldřichem Sládkem
se síďem: Bĺodce 32,257 41' Týnec ĺađ Sázavou
platba:hotově

jako příjemce na sttaně dĺuhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané 'yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2 Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoĺű (zákon o Íinanční kontľole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3 Neopĺávněné použiti' dotace na 1iný než sjednaný účel nebo zadtženi pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ľozpočtor"ých ptavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl'

Čhnek II.
Účel dota"e

MESTSKY URAD
Týnec nad Sázavou
oJ
>u)oÔ ? 6. 05, 2016

Čĺslo i.:

ListyiPřĺ1ohy:

Zprĺcovalel

Ukl, znok
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2.1.

2.2.

2.3

3.1.

3.2.

J.J.

Dotace je poskytována ýbtadně za űče|em uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pľogľam 1' - na podpoĺu pĺavidelné spoĺtovní a zájmové činnosti, na akce pto děti a
veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu, kteĺý je
přílohou č. 1 této smlouvy, kteľého má být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

Příjemce je povinen polžít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v soulađu s písemnou žádosapříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky fĺnančních závazkű a leasingové splátky
c) đary (s ýimkou věcných cen v soutěžicbpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. vydaje' kteĺé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příjemce

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.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojđe-li
k nim v době od jejího uzavieni đo úplného výčtováni dotace, a to nejpozději 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 zajistst veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺár,7 a samospĺárry, dodtžovat veškeľé ĺelevantní obecně zävazné právni
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 11 000 Kč (slovy: iedenáct tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 11 000 Kč (slovy: iedenáct tisíc kotun česĘch) je Ątá z tozpočtu
měSta Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsťvu města Týnec nad Sá'zavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zIN'Í2016 / t0 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemci, kteqý je uvedený v záh\avi této smlouvy,
a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pÍíjemce použije Íinanční pľostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté Íinanční pĺostředĘ na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovatcli takovó ťlnančnl pĺostřcdky bczhotovostním bankovním přcvodcm na účct

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovatele uvedený v záb|aví této smlouvy, a to nejpozději clo 30 dnů od doľućení
písemné oýr'ry poskytovatele k jejich vtáceni.

ČtĺnekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeĺi rca|izace alĺce pi'edloži pÍíjeĺrce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.|.2017, vyllčtován r'četně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ná|eźitosti účetních
dokladů podle zv|áštních' púłvních předpisů s označením účetního dokladu a poIožky,
která byla z poskytnuté clotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z učtu příjemce
ptokazujicích p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řáclnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č' 563 /1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších přeĺlpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiĺ
do 31. 12.2016.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteĺých zákoni, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování
ustanovení této smloułry'

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI' odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkaz'Ů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č'563/1'991 Sb., o účetnicťví, vplatném zněrĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouly beľe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zákona
č,250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech uzemnich tozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje optávněn požadovat úhĺadu ođvodu za poĺušení tozpočtové
kázně ve qýši neopľávněně použiých nebo zadtžených pľostředků.

Za prod\ení s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zapLaldlt penále
ve rryši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejýše však do 1ýše tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3

9.2.

9.3.

9.4

9.5.

9.6.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'1. a 3'2' je považoväno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušeni rczpočtovékázně ve r.7ši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Záv&ečná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v.ýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých pĺaviđlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pÍecbäzejí
ptáva a povinnosti z této smlour,ry na právního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouĺ,ry související, kteľé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům' popř. zveřejĺit, na zá|ďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozđějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v přípađě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodľžení teĺmínu ođevzdání vyűčtováni poskytovaných frnančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s je1ím obsahem souhlasí, a že 1i
azavtají svobodně avážně. Na důkaz lryše uvedeného připojují své vlastnotuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 1ľ c lrĺr V Týnci nadSázavou dne ?€Y''?vłę,

łM
Mgĺ. Maĺtin I(adrnožka

stafosta

posĘtovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvotJ
K Náklí 404

257 4t Týnec nad Sázavou
-1-

Mgĺ. oldřich Sládek
statutáľní zástupce

příjemce
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Rozpočet
tabulka CVyplr Karel Jukl 602L23971,

Subi TJ JAWA Brodce
Ná ze Pravidelná činnost

pol. název
Kč

7
60002 - Startovné, UTurn nt 20003 Nájem
34

5

6

7

8

9

10

7t
T2

13

L4

15
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L8

L9

20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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35
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37

38

39

40

Celkem
11000




