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Smlouva ć,.2016/2/L5

SMLOUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavŤená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ľozpočtor.rych ptavidlechűzęmĺich ĺozpočtů,

r.e znění pozdějších předpisů

ĺrrezi ĺiže uvedenými smluvními stĺanami: M

1. Město Týnec naďSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Mattinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

2. Těloýchovná iednota o.s. Týnec nadSázavou
z astoup ená: Věĺou J un ovou' statutátní zástup ce

adľesa: okĺužní 274,257 41' TýnecnadSázavou
ĺČo: lg6lzlzl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 032197 4359/0800

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

ČHnek I.
Předmět smlouvy

U D
nad Sázavou

1.1

1.2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v rĺže sjednané výši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,y.

Dotace ie ve smyslu zäkona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺár.něné použití dotace na jíný než sjednaný účel nebo zadtźęní pĺostřeĺlkťl patřících
poskytovateli je poĺušením ľozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoqých pľavidlech územních tozpočtu, v platném zĺěni'

Čĺs' dopoĺ

Z0ĺacovatol:

Ukl,znük

2 ô. 05, 2016

oJ
>u)oÔ

lLlqt/Přn ohy:

Čĺsto 1

1,.3,
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Čbnek II.
Účel dota".

2.1. Dotace je poskytována ýbĺadně za űčelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2016,
Pĺogtam 2 - jednorázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podľobném položkovém ĺozpočtu, kteľý 1e přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

2.2. Příjemce je povinen pol:žít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II' odst' 2.1.
Poskytnuté flnančnl' ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hľadit ze)ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazků a leasingové spláĘ
c) dary (s qŕjimkou věcných cen v soutěžíchpořádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanévýdaje (tj. vydaje,kteté neLze účetně doložit)

čbnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateľiálech ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámjt poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, đojde-li
k nim v době od jejího uzavĺeni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

-).-). Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit vešketé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státni správy a samosptár.ry, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvĺí
předpisy včetně púlvních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoll.

Clánek IV.
Výše čeryání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 22 000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc kotun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve 1ýši 22 000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nad Sá'zzvou'

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelst''ru města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č. z]N'd2016 / 10 / t3.

3.2

4.3.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

4.4.
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4.5

5.1,.

5.2

5.3

V případě, že pIíjemce použije fĺnančĺĺ ptostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlour,7 ) 
^ 

to nejpozději do 30 đnů od doručení

písemné oýrrry poskytovatele k jejich vtácení'

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeĺi reaLlzace akce předloži piíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do l5.t,20!7,výčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních ptávnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky'
ktetá byla z poskytnuté dotace uhĺazena, včetně kopií ýpisů z űčtw příjemce
pt okazujících použití dotace.

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

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

ClánekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

Čhnek VII
Kontľola

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

spĺávě a o změně někteqich zákoni, ve zněĺű pozdějších předpisů, optávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně datších skutečností osvědčujících dodržovánl
ustanovení této smlouvy.

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, finančních a statistických ýkazů, 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 účetnicwí, v platném zĺěni, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

'7)

Příjemce pođpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení rozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ľozpočtorých ptavidlech ilzemnich ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poľušení rozpočtové
kázně ve v'ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1

9.2

9.3.

9.4.

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAv0U
K Náklí 404

Ż57 4L Týnec nad Sázavou
-1-

'Za ptod|ení s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatlt penále
ve r.1íši 1 pľomile z částky odvodu za l<aždý den pľodlení, nejrryšc však do r,1íše tolroto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtorrych pĺavidleclrl űzemĺich ľozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtovékázně ve ryši
1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Závěrcčná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pľávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pĺavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rozdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
práva a povinnosti z této smlour,ry na pľávního nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související' kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelrům, popř. zveřejlit, na zá|<7adě zákona
č.106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v pŤípadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáni vyúčtování poskytovaných Íinančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn ł7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stľan.

9.6. Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednání, že si
smlouvu před je1ím podpisem přečetly, tozumi 1i a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V TÝnci nad,Sázavou dne -"r' f ''ł4' VTýnci nadSázavoudne // ĺ-lĺ

Mgĺ. Maĺtin Iśadrnožka Junová
StaÍoSta statutárni zástupce

poskytovatel příjemce

l cíovýchovľlá
Iý;lĺc n:d

jednota ;
Sázavou

..). l

I
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łlĺĺ
Rozpočet tabulka C
Vvplnil / telefon 7ídková J.724L65836
Subiekt TJ nad Sázavou z.s.

Název akce: Jednorázové akce pro děti a veřejnost

pol nazev Kč

t ceny 7500.-

2 nájem 3000.-

3 ostatní 4000.-

4 medaĺle a diplomy 4500.-

5 cestovné 3000.-

6

7

8

9

10

7I
T2

13

T4

15

L6

17

18

t9
20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

3Ą

35

36

37

38

39

40
Celkem 22.OO0.-

TJ lYnoo' lłsľí li.i-::'; ;. 11. Í
ürużnl 27ć ]
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