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Smlouva č,.2016/3/2

o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavřená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlechuzemnich ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ĺiže uvedenými smluvními stĺanami:

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

iako poskytovatel na stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. TJ JAWA Peceľady, z.s.
Žastoupený: Ing. Vladimíľem Chmelařem
IC:47082852
se sídlem:Pecetady 5,257 41' TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 01'2/0300
(dále jen příjemce)

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podporu
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a přĄemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace ie ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o fĺnanční konttole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoĺi (z,äkoĺ o finanční kontľole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoľou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

S

1.2.

Neopľávněĺé polžiti dotace na jný ĺež sjedĺaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pĺavidlechĺlzemnĺch ĺozpočtů, v platném zněn.

1,.3.
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2.1..

2.2.

4.2.

4.3.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) spláĘ finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s vy1imkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořáđaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj. ýda1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakož i při všech veře)ných
vystoupeních příjemce.

3.2 oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-Ii
k nim v době od jejího uzavüení do úplného vyučtovárĺ dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosd stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospľávy, dodĺžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné právnl
předpisy včetně ptávnich předpisů vydaných městem Týnec ĺađSázavou.

čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,. Poskytovatelposkytne příjemci dotaci ve vyši 173 000 Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíc
koĺun česĘch).

CeIá dotace ve v'ýši 173 000 Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíc koľun česĘch) 1eĄtá
z tozpočnl města Týnec nađSázavorl.

Čbnek II.
Úč"l dot"".

Dotace je poskytována ýhtadně za uče|em uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 3 - udržba a modernizace spoľtovišt', konktétně k účelu uveđeném v
podĺobném položkovém ľozpočtu, ktery 1e přílohou č. 1 této smlour7, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31.12.2016.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včI. II' odst. 2.1.

Poskytnuté finančn pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použiq
pouze v souladu s písemnou žáđostlpříjemce.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zzstupitelswu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.20t6 usnesením č,. zM20t6 / t0 / t3.

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

4,4.
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4.5.

5.1,

5.2.

V případě, že příjemce použije finančrĺ pĺostředky v Íozpofu S touto smlouvou nebo
ner,ryčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateü takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záb|aví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doľučení

písemné oýrry poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rca|lzace akce předloží pŤíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.l.20t7,vyllčtován včetně strrrčného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné obclobí.

Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežítosti účetních
dokladů podle zv|áštrĺch právních přeđpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhrazena' včetně kopií wýpisů z űčťu příjemce
ptokazujícich p oužití dotace.

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

se zákonem č. 563/1'991' Sb', o účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace vsouladu s touto smlouvou jsou kpoužití
do31.12.20t6.

Čhnek VII.
Kontľola

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

sptávě a o změně některych zákoĺů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce konftolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đođržovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických lýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, v platném zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetnt
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových pľavidlech uzemních tozpočtu, ve zĺěĺí pozdějších
předpisů, a poskytovatel je optávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení r'ozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použitych nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

ĺ].3

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

7'a pr<>d|eĺí s odvodcm za poľušení ľozpočtové kázně je příjemcc p<lvinen zaplaĺt penále
ve výši 1 pľomile z částky oclvĺldu z'a kaž.dý den ptĺldlení, nejvýšc však do výše tohotĺt
odvodu.

I)oľušení povinností uvedených v článku II]. odst. 3.1'. a 3.2. 1e pĺ>važc>váno za ménć
závažné poĺušení ľozpočtor,ó |<ázně ve smyslu $ 10a odst. (l zákona č' 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtoých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ľozpočtovélr<ázně ve r.yši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
L^veÍecna ustanovenl

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r1islovně neupĺavená se říď
příslušnými pľávními předpisy, zejména zákonem o ľozpočtor,1ich pľavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečĺého odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přemeně
(fűzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecbázejí
ptáva a povinnosti z této smlour,ry na ptávního nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato Smlouvä, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout źadate|tlm, popř. zveřejnit, na zál<Iadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu lĺ infoľmacím , ve zĺěni pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v piipadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu odevzdáni vyúčtování poskytovaných fĺnančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn ł7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poslĺytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že sl
smlouvu před jejím pođpisem přečetly, tozumi jí a s jejkn obsahem souhlasí, a že ji
uzavtta1i svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne ,/3 4 2ł/í V Týnci nadSázavou dne łzłł
Mgľ. Maľtin l(admožka

staÍosta
Ing. Vladimíĺ Chmelař

Statutáfní zásťupce

příiemceposĘtovatel

uĚsľo TÝNEC NAD sÁZAVUt
- K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

-1-

TJ JAltl'A Pecerađy, zr
Pecerady

257 41 Týnec nad sázavou
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et tabulka C
Vyplnil / telefon: Jiří Franěk +42O 777 886 362 775 338 699
Subjekt: TJ JAWA Pecerady
Název akce: Údržba a modernízace sportovišť

pol nazev Kč

T Pohonné hmoty pro sekačku a vertikutátor 8000

2
Péče o trávník, vertikutace, hnojení, osetí (hlavní + treninkové hřiště) 32000

3 sypké materiály pro vyrovnávání a péči o hrací plochu a okolí 3000
4 Elektřina 10000
5 opravy, havárie, a ostatní údržba. 5000
6 výměna oleje, filtrů, další servis (sekačky, vertikutátor.,.) 10000

7

oprava sítí okolo hřĺště

{trtclv konstrukcĺ, vyvěšenĺ sítĹn utná pl oši na )
1000

8 Údľžba hřiště na bal 0
9 Likvĺdace trávy a bĺoodpadu 0

10

Péče o areá| sportoviště (sekání meze, udržovánÍ prostoru kolem kabin,
skladu, kontejnerri a dalšÍho prostoru jež je součástí areálu) 2000

tt Servis zavlažovacího 1000
t2 Údržba kabin a klubovny 1000
13 VyblLdování vrtané studny včetně projektu, přÍpojky, technologie 100000
L4

15

L6

L7

L8

L9

20

2I
22

23

24
23

26

27

28
29

30

31

32

33

34
35

36
37

38
39

40
Celkem 173 000




