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a

2. TJ JAWA Pecerady, z.s.
zastoupená Ing. Vladimfuem Chmelařem
IC:47082852
se sídlem: Peceĺady 5,257 41' TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 01'2/0300

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

7.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v níže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finančni kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě některych zákonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finančď podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoprávněné použití dotace ĺa jný než sjednaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zĺěĺĺ.

lli!..:rlk

uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtorých ptavidlech územních ĺozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec ĺadSázavol
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSäzavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále 1en,,posĘtovatel')

1.2.

1,.3.
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Čbnek II.
Úč.l dot^"e

2.1 Dotace je poskytována ýhradně za účelem uvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 2 - jeđnotázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
pođtobném položkovém ľozpočtu' kteĺý je přílohou č. 1 této smlourry, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace ďo 3l.12.2016.

2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst' 2.1'
Poskytnuté flnančru pĺostředky nesmí být poúíty k jinému účelu a musí být použity
pouze v soulađu s písemnou žádostl příjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příjemce

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

3.2. oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a đalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího uzavŤetí do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

aĄJ.J Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
zävaznými pńvními předpisy, ý. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státni sptávy a samospľár,7, dodtžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazné právni
předpisy včetně právnlch předpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 16 000 Kč (slovy: šestnáct tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 16 000 Kč (slovy: šestnáct tisíc koľun česĘch) jeĄtá z tozpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

4.3 Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastlpitelstvu města Týnec nad, Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zN'ĺ2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jeđnorázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ođ podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.2.

4.4,
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4.5

5.1.

V případě, že příjemce použije fiĺančn:-' pĺostředky v Íozpofu S touto smlouvou neb<l

nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smloułry, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrá'cení.

ČHnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcaizace akce předloži přijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozđěji však do t5.t.201.l7,vyőčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících náIeźitosti účetních
dokladů podle zvláštnlch pńvních předpisů s označením účetního dokladu a po|ožky,
která byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií rypisů z účt',l příjemce
ptokazujicích použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu

se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnicwí, ve zněni pozdějších předpisů.

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použíĺ
do31.12.2016.

ČhnekVII.
KontÍola

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

spľávě a o změně některych zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce kontľolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlour,7.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zäkona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

7)

Příjemce podpisem této smlour,ry beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlour,7 je považováno za poĺušení tozpočtové kázně dle ustanoveni \ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočtoých ptavidlech űzemních ľozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázĺě ve wýši neoptávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

8.1.
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8.2.

ĺ].3.

9.1,

9.2

9.3.

9.4

9.5

9.6

7a ptod\cĺí s odvodcm za potušení ĺozpočtové l<ázně jc příjemce povinen zaplaut penále
ve výši 1 pľomile z čá'stky odvodu za kaž,dý den pĺodlení' nejvýše však đo výše tohot<l

odvodu.

Poĺušení povinností uvedenýclr v článlĺu III. odst. 3.I. a 3.2. 1e považováno za méĺě
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtovýclr pľavidlech územníclr ľozpočtů' ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinnĺlstí se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtovékázně ve qÍši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtorých pľavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoľmovat poskytovatele o své pŕemené
(fuzi, rczdělení apod.) či vsťupu do likvidace. V případě přeměny příjemce püecházejí
ptáva a povinnosti z této smlour,ry na ptávnibo nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato Smlouva, jakož ĺ další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍipađě zjištění závažných nedostatků při rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu od'evzdání ł7účtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn ł7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z níchž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
Smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoruční pođpisy.

V TÝnci nadSázavou dne /3. ź lłĺr V Týnci nadSázavou dne /J4 20/{

Mgĺ, Maĺtin I(adĺnožka
stafosta

poskytovatel

MĚsTo TýNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 47 Týnec nad Sázavou
-1-

Ing' Vladimír Chmelař
StatutáÍní zástupce

příjemce

rJ JAWA P333t"ot'''"'

257 41 Týneo nad Sázavou--' rtoí 47oe.2862
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čet tabulka C
Vyplnil / telefon: VladimÍr Chmelař / 775 338 699
Subjekt: TJ JAWA Peceradv, z.s.

Název akce: Jarní olvmpiáda dětí a mládeže 2016

pol nazev Kč

t Pĺtný režim 500
2 CenV pro soutěžící 2000
3 Spotřební materiál 500
4

5

6

7

8

9

L0
LT

12

13

t4
15
16

t7
L8
19
20

27

22

23

24

25
26

27

28
29

30
31

32

33
34
35
36

37
38

39
40

Celkem 3000



Ro čet tabulka C
V,vplnil / telefon: Vladimír Chmelař / 775 338 699

Sublekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.

Název akce: Jawa cup 2016 - 10.ročník

pol nazev Kč

1 odměnv rozhodčím 500

z Cenv pro soutěžícĺ 2000

3 Spotřební materiál 500

4

5

6

7

8

9

10

IT
t2
L3

t4
15

16

L7
18

t9
20

2I
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34
35

36

37
38

39

40
Celkem 3000



tabulka C

Subjekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.

lnil telefon: Vladimír Chmelař 775 338 699

Název akce: Memoriál J.štíchy 2ot6 - 20.ročník

pol. nazev Kč
,J. Pĺtný režim 1000
2 Ceny pro soutěžÍcí 2000
3 odměny rozhodčím 1500
4 Spotřební materĺál 500
5 UbytovánÍ hráček výběru Prahy 4000
6 Doprava 0
7 odměny a občerstvení organizátorům 1000
8

9

10

tL
L2
13

t4
15

16

t7
L8
t9
20
2L
22

23

24

25

26

27

28
29

30
31

32

33

34
35

36

37
38

39
40

Celkem 10000




