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Smlouva č,.20t6/2/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoT
uzavtenápodle $ 10a zákon a č.25O/2000 Sb., o ľozpočtov,ých pĺavidle"h úzlđiy1ćTt@pačui" -

ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Mattinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

i jil l0iik

a

2. Yoleibalový klub Týnec nadSázavou
zastoupený Jaľomíĺem I(uchtou
adĺesa: Na Chmelnĺci528,257 41, Týnec nadSázavou
lČo: zzĺoloąs
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2363457 389/0800

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek l.
Předmět smlouvy

1.1, Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančrĺ podpoľu
(dotaci) v níže sjednané Úši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

1..2. Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteqých zákoni (zákon o Íinanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3. Neoptávněné pouźiti dotace na jný než s)ednaný účel nebo zadtženĺ ptostředků patřících
poskytovateli je poĺušeĺűm rczpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtowých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.
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2.2.

2.3.

Čhnek II.
Úč"l đ.'tace

2.1 Dotace je poskytována ýhradně za učelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pľogĺam 2 - jednotázové akce pľo děti a veřejnost' konkĺétně k účelu uvedeném v
pođĺobném položkovém ľozpočtu, kteĺ.ý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteľého má být
đosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3l.12.2016,

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

Poskytnuté ťĺnančnl' pĺostředky nesmí být poůiq k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace ne|zehtadlt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t1. ýdaje' kteľé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazu1e uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateńáIech ke své činnosti, 1akož i při všech veře)ných
vystoupeních příjemce.

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

3,3. Při své činnosđ, ke kteĺé poůije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptävními předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺá'ĺ.7, dodt'žovat vešketé ľelevantní obecně závazné prävnĺ
předpisy včetně ptávnĺch předpisů vydaných městem Týnec nađSäzavou,

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 9 500 Kč (slovy: đevět tisíc pět set koľun
česĘch).

Celá dotace ve výši 9 500 Kč (slovy: devět tisíc pět set koľun česĘch)je Ątá z
ľozpočtu města Týnec nadSázavou.

4.3, Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasĺspítelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zM.2016 / 10 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uveđený v záhIaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry
oběma smluvními stĺanami.

4.2.

4,4.
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3

V případě, že pÍijemce použije ťĺnančnl pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k 1ejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcallzace alĺce předloži pőĺ)emce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.t.2017, r,7účtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnlch právnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií r1ýpisů z učtu pŤíjemce

ptokazýicich p oužití dotace.

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

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 31.12.2016.

Čhnek VII
Kontĺola

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

spľávě a o změně někteých zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺováđět
u příjemce kontĺolu účetrrictví, případně datších skutečností osvědčujících dođĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaztĺ, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, v platném zĺěni, uchovávat účetní záznamy a a íčetĺi
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o rozpočtoých pĺavidlech űzemrĺch ľozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn poźadovat úhľađu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Za ptod|ení s odvodem za poľušcní ľozpočtové kázně je př'íjernce povinen zaplaut pcnále
ve ł7ši 1 ptomile z čá'stky odvodu za l<až.dý dcn pľodlení, nejrýše však do liše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedeĺrých včlánku III. odst. 3.1'. a 3.2. jc považováno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. (l zák<>na č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorryclr pľavidlech územních ľozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení tozpočtové kázně ve r,1íši

10 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zápércćná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě lryslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právními předpisy' zejména zákonem o ĺozpočtov1ŕch ptavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odldadu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházeji
ptáva a povinnosti z této smloułry na právniho nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že t^to smlouva' jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteľé má či buđe mít poskytovatel k dispozici' jsou infoĺmacemi'
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na záldad'ě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažných nedostatků pii reallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdání lryűčtování poskytovaných ŕinančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn łyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele'

Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech' z nichž po jednom stejnopisu ob&ži
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍäny shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé lĺ tomuto pľávnímu )ednáni, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavĺraji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne ł4 .1ł,/d V ľýnci nadSázavoudne z/ł ĺ'' Żo'/G

.-<_-
Mgĺ. Maĺtin I{adtnožka

stäÍoSta

poskytovatel

,ýtl]sTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

:5'7 4L Týnec nad Sázavou
-i-

Jarcmt l(uchta
statutáĺní zástupce

příiemce
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Rozpočet tabulka C
Vyplnĺl / telefon Jaromír Kuchta/777 676 47L
Subjekt VK Týnec nad Sázavou

Název akce: AKCE PRo DĚTlA VEŘEJNosT NEBo AKCE vÝnnzĺrlĚ PRoPAGUJícívĚsro

pol nazev Kč

L ceny a poháry na Memoriál Miroslava Kaliny 2000
2 ceny a poháry na Černobílý minivolejbal dětí 3s00
3 ceny a poháry na Turnaj v šestkovém volejbale dětí 3000
4 občerstvení na turnajích 1000

5

6

7

8

9

10

7T

T2

T3

74

15

16

17

18

L9

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30
3r.

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 9500




