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Smlouva ć.2016/2/12

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DOTACE
uzavÍená po<lle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých ptavidlech územních tozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nižę uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ' Maľtinem I(adĺnožkclu
ICO:00232904
se síđlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.' olĺÍesní pobočka v
číslo účtu: 27 _320082359/0800

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

a

2. TJ JAWA Brodce
zastoupená Mgt. oldřichem Sládkem
se sídlem: Brodce 32,257 41' Týnec nad Sázavou
platba: hotově

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

Čhnek I.
Přeđmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazu)e poskytnout příjemci veřejnou ftnančnl podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané Úši a přítjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č' 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě
a o změně některych zákonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněĺi, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3 Neopĺávněné použiĺ dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateľ je porušením tozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov,ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném znění'

Čbnek II.
Účel dotace

1.2.

nacj Sázavcru
oJ,U)or
Öĺslo i.

2 6. 05, 2016

Sázavou

U

Ukl, zĺnk
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2.1 Dotace je poskytována ýhndně za űčeIem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2016,
Pĺogĺam 2 - jednotá.zové akce pto děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu' který je přílohou č. 1 této smloulry, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31,12,2016.

2.2. Příjemce je povinen polžít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ťtnančni pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
poůze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace ne|zehtađit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Ílnančnich závazki a leasingové splátky
c) dary (s ýjimkou věcných cen v soutěžichpo[áđaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifĺkované ýdaje (tj. r1ýdaje' kteľé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateńá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2. oznámjt poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-ľ
k nim v době od jejího lzavüení do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti' ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy, ý. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospĺávy' dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvní
předpisy včetně právnĺch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 6 500 Kč (slovy: šest tisíc pět set koľun
česĘch).

Ce|á dotace ve ýši 6 500 Kč (slovy: šest tisíc pět set koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsťvu města Týnec nad Sázavou đne
8.2.2016 usnesením č,. zM20t6 / t0 / 13.

4.4. Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci, kteqý ;e uvedený v záh|aví této smlou'ĺ,ry,

a to do 30 dnů od podpisu této smlour,7 oběma smluvními sttanami.

V případě, že piíjemce použije ťnančnl pĺostředky v foupoľu S touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finanční ptostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnĺ pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouv!, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceni.

4.2.

4.5
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Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni reallzace akce předloží přijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.I.2017, r,ryučtoĺ,ánl r.četně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno fotmou kopií písemností majícich náIeźítosti účetních
dokiadů podle zv|áštnich pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uht'azena, včetně kopií wýpisů z ű'čt:ł příjemce
p rokaz,Ąících použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991' Sb., o účetnictví, ve zněnípozděiších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užiti ďotace

6.1, Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k pouźitl
do31.12.2016.

Čbnek VII
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteĺ"ých zákonli, ve zněni pozdě|ších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce konüolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících doddování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle čl. VI. odst. ó'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 kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺí, uchovávat účetní záznamy a a učętni
doklady.

ČHnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porrršení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanoveni \ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o rozpočtoých ptavidlech uzemních ĺozpočtů, ve zněĺú pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Za prođIení s odvodem za poľušeni rczpočtovékázně je příjemce povinen zaplait penáIe
ve r,7ši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejv,ýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3.

9.1

9.2.

9.3

9.4

9.5.

9.6.

V Týnci ĺadSázavou dne

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'7. a 3'2' 1e považováno za méĺě
závažné porušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtovych pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve z,něni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtovékázně ve výši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek Ix.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupľavená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto1ých pľavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákontkerĺ'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rczdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
práv a a povinno sti z této smlouvy na p táv niho nástupce'

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zá|,Jadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedođľžení teĺmínu odevzdáni vyúčtování poskytovaných frnančních pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

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

Smluvní stÍany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednání, že si
smlouvu před jeiím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
lzavír.aji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

eŁ--!-.<'----/
Mgt' Maĺtin I(adtnožka

StaÍoSta

posĘtovatel

V Týnci nadSázavou dne

JÁtrVA B;łj
ľĚro VNÁ JĺiiJ:1Ąľł

oldřich Sládek
statvtáÍfli zástupce

pří|emce

26.s: łłłĺ ?í's, 1o4 C

,ł@aĺ

vycĺľÜ

f! liłi::r
MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoij

K Náklí 404
257 4L Týnec nad Sázavou

-1-
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil/ telefon Karel Jukl / 602L2397I
Subjekt TJ JAWA Brodce
Název akce: Reginá!ní žákovská liga

pol nazev Kč

L Pronájem sálu 3600
2 Ceny pro všechny účastníky, Poháry, Medaile 2900
3

4

5

6

7

8

9

10

It
1Ż

13

t4
15

16

L7

18

L9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 6500




