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Smlouva ć,.2016/L/8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavłená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočto'qých pĺavidlechűzemnich tozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezí niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem I(adtnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. FK FERcoM Týnec naďSázavoll
zastoup ený : Zby řlkem B aĺtlem, staťutáĺním zás ťup cem
adľesa: KNáklí 509,257 47 Týnec nađ Sázavou
ĺČo: ąsoeązss
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s'

číslo účtu: 32201'0359 /0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále jen,,příjemce')

ČHnek I.
Předmět smlouvy

1..1

1..2.

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazlje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v níže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslru zákona č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákon3' Q'ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoptávněné použiĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadĺžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněni.

Čhnek II.
Účel dotace
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2.1,

2.2.

2.3

3.1

3.2.

-).J.

Dotace je poskytována ýhradně za učeliem uvedeným v Ptogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 1' - na podporu pĺavidelné spoĺtovní a zájmové činnosti' na akce pĺo 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.

Příjemce je povinen použit dotaci pouue k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být poúity k jinému účelu a musí být použity
povze v souladu s písemnou žádostj příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hradit ze)ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpoŤádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r.7stoupeđch příj emce'

oznámitposkytovateli změnu ađľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavIeni do úplného vyúčtování 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 pńvními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospĺávy , dodržovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právnĺ
předpisy včetně pĺávních předpisů r7daných městem Týnec nadSázavou.

Článek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 370 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc
koľun česĘch).

Celá dotace ve vyši 370 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc korun česĘch) jeĄtá
z rozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týĺec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zM.2016 / 10 / 13.

Dotace buđe poskytnrrta jednorázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,7
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pÍijemce použije finanční pĺostłedky v Íozpoftl S touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finančnl pľostřeđky na Stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
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poskytorrateli takové ŕinanční pĺostředky bezhotovostním banlĺovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlour,7, 
^ 

to nejpozději do 30 clnů od dorrrčení

písemné ,ýrw poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcaizace akce předloží pŕíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.t.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náležĺtosti účetních
doklađů podle zvláštních pńvních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí {pisů z űčtu příjemce
p rokanl1ících p oužití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeľpání dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozđějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1' Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31. 12.2016.

Čhnek VII.
Konüola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákon'i, ve znění pozdějších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7'.) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontroly podle čl. VI. odst. 6.1, a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci' včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991' Sb', o účetnictví, vplatném zněĺű, uchovávat účetní záznamy a a ű,četní
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí' že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení rczpočtové käzĺě dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech uzemních ĺozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
ká,zně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadržených pľostředků.
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8.2.

fl.3

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

'Zapx>dleĺí s odr.odcm za poĺušení rulzp<>čtovékáznějc př{jeĺnce p<lr'inen zaplaĺt penáIe
ve ryši 1 pľomile z částky odvodu za každý dcn pľo<llení' nejvýše však clo rýše tolrclto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedenýclr včlánku III. odst. 3.1'. a 3,2. )e p<>važováno za méně
z.ávažné poľušení ĺozpočtové l<ázně ve smyslu \ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ľozpočtů, ve zněĺí pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží př'íjemci odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve łryši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavetecfl^ ustänovenl

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě lýslovně neupľavená se řídí
příslušnými právními přeđpisy, zejména zákonem o ĺozpočtových pľavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmor.at poskytovatele o své přeměně
(fuzí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházeji
ptávaa povinnosti ztéto smlouvy naptávniho nástupce'

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, )akož i další dokumenty S plněním této
smlour,ry související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnit, na záLdađě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve znění pozdějších předpisů'

Příjemce bete na vědomí, že v pÍipadě zjištění závažných nedostatků při ĺeallzaci akce'
včetně nedodľžení teĺmínu odevzdáni r,7účtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovateI optávněn '"7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je ł7hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdtži
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jedĺáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi ji a s je1ím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 'ź..? złĺí V Týnci nadSázavou dne

Q,*?---/
Mgĺ. Maĺtin l(adnožka

StaÍosta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvo'
K Náklí 404

257 47 Týnec nad Sázavou
-1-

ZbyněkBarü'
statutátni zástupce

FoTBALovÝ KLuB
FERCOM

257 4ĺ Týnec n' Sáz
lČ0:45064253. Dlü cz450642$ ĺE
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil/
telefon

Subjekt MINlPŘíPRAVKA
Název akce:

pol Název Kč

1, DoPRAVA + STARToVNÉ L.300

2 sPoRToVNí VYBAVENí 5.000

3 TRENERI 20.000

4 PRoNÁJEM sPoRToVlŠŤ 5.000

5 ADMlNlsTRATlVNí PRÁcE,KANcrńŘsrÉ PoTŘEBY 8.000

6 osTATNí 2.000

7 41.300

Roz očet tabulka C

Rozpočet tabulka C
Vyplnil/
telefon

Subjekt sľłnšÍ pŘípnłvxn

Název akce:

Vyplnil/
telefon

Subjekt MLADŠí pŘípnnvrn

Název akce:

pol nazev Kč

t DOPRAVA + STARTOVNÉ 1.300

2 sPoRToVNí VYBAVENĺ 5,000

3 TRENÉŘl 20.000

4 PRoNÁJEM sPoRToVlŠŤ s.000

5 ADM l NlSTRAIVN í PRÁcE,KANcrńŘsrÉ PoTŘEBY 8.000

6 osTATNÍ 2.000

7 41.300

pol nazev Kč

I DoPRAVA + STARToVNÉ 6.L70

2 SPoRToVNÍ VYBAVENí 5.000

3 TRENÉŘl 20.000

4 PRoNÁJEM sPoRToVlšŤ s.000

5 ADM l N lsTRATlVN í PRÁcE,KANcrńŘsrÉ PoTŘEBY 8.000

6 osTATNí 2.000

7 46.L70



Rozpočet tabulka C
Vyplnil/
telefon

Subjekt MLADší ŽÁcl
Název akce:

Roz očet tabulka C

R očet tabulka C

pol. nazev Kč

T DOPRAVA + STARTOVNE 14.010

2 spoRrovruívygłvEt!í 10.000

3 ĺnrruÉŘl 20.000

4 pnoruÁ.lrĺvl sponĺovlšŤ 10.000

5 ADM l N lsTRRĺlvĺrl Í pRÁce,rRNceńŘsrÉ poĺŘr gv 8.000

6 OSTATNI 2.000

7 64.010

Vyplnĺl/
telefon

Subjekt sľłnšíŽÁcl
Název akce:

pol nazev Kč

T DOPRAVA + STARTOVNÉ 22.906

2 spoRľovruÍ vYgłvrNí 10.000

3 ĺnrruÉŘl 20.000

4 p no ruÁ.l E rił s po nĺovtŠŤ 10.000

5 ADM l N|sTRnrlvru Í PRÁcE,KANcrńŘsrÉ poĺŘr gv 8.000

6 osĺłrruí 2.000

7 72.906

Vyplnĺl/
telefon

Subjekt DOROST

Název akce:

pol, nazev Kč

I DoPRAVA + STARTOVNÉ 53.660

2 spoRĺovruí vvgRvrNí 10.000

3 ĺnrrrlÉŘl 20.000

4 pnoruÁlrvl sponrovlŠŤ 10.000

5 ADM lN lsTRarlvru Í pnÁcr, rłrucrńŘsrÉ poĺŘrav 8.000

6 osrRľruí 2.654
7 toł.3t4


