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Smlouva č.2016/ 4/1L

SMLOUVA o PoSIľTNUTÍ D
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a. -.1 ?' {: i;l1, iĺJiir' tru
ôpFJ ,:J.W

uzavřená podle $ 70azákonač'250/2000 Sb., o tozpočtoých
ve zněni pozdějších předpisů

,ĺłełĺliĺlu

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSázavou
zastoupené Staľostou města Mgľ' Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okÍesní pobočka v Příbľami, Týnec nađSázavoll
číslo účtu; 27 -320082359 /0800

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

a

2. Škola TAEI(woN_Do HwA_RANG
Yejražkova 1035, 150 00 Pĺaha 5
Zastoup ená Jaĺoslavem Vomáčkou
Bankovní spojení: 0300
Císlo účtu: 231247262
ĺČo: crlsggłzz

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané oyši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

1..2 Dotace je ve smyslu zákona č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platném zněĺi, veřejnou
finanční podpoĺou avztahýi se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněnépoúiti dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtženípĺostředků patÍících
poskytovateli je poľušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtovych pĺavidlech územních ľozpočtu, v platném zĺěni.

1,.3.
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Čhnek II.
Úč"l dotace

2.1. Dotace je poskytována:ýhľadně k účelu podpoĺa činnosti Taekwon-do ITF v Týnci nad
Sázavou, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3!.12.2016.

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

Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použíty k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostl příjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺaďt zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s qŕiimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spolupořáđaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj. vyda1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matedálech ke své činnosti, jakoź i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

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

3.3 Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pĺávními předpisy, tj. zejména zajis:dlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spľávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné pńvnl'
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1, Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce koĺun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun česĘch) je Ątá z tozpočtu
města Týnec nad Sázavou.

4.3 Poskytovatel ľozhoď o přiđělení dotace v Radě města Týnec ĺađ Sázavou dne 25.1'20t6
usnesením č. RM2016 /2/30.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v zähLaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour.7

oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pÍíjemce použije ĺrnanční pĺostředky v ÍozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finančĺí pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťnaĺčni pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.2

4.4.

4.5
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5.1

5.2.

5.3

8.1

Čhnek VI.
Časové užiti dotace

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

ČbnekVII.
Kontľola

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

spľávě a o změně některych zákon'ü, ve zněĺĺ pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět

u příjemce kontĺolu účetnictví, přípaclně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlour,ry.

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

dokumenüci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona

Ł.sez/ll9gl Sb., o účetnicwí' vplatném zĺěĺű, uchovávat účetní záznamy a a űčetni

doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

7.2.

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvY' a to nejpozĺlěji do 30 dnů od doĺućení

písemné ,ýrrry poskytovatele k jejich vtácení.

ČlánekV.
Vyúčtování

Po ukonče ĺí rea|ĺzace akce předlo ží pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do l5.1.20t7, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné obĺlobí.

Vyúčtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících ná|ežitosđ účetních

dok1adů podle zvhttních pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,

kteĺá byia z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí 1ýpisů z űčtll příjemce

ptokazujicích p oužití dotace.

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

se zákonem č. 563 /1991' Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů'

Příiemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že kažđé porušení povinností podle

této smlouvy je považováno za porušení tozpočtové kázně dle ustanoverĺ $ 22 zákona

č.25O/2OO0 Sb., o ĺozpočtorých pľavidlech űzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhľadu odvodu za porrršení ĺozpočtové
kázněve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených ptostředků.

Za ptod\ení s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále

ve v,ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejrýše však đo 1ýše tohoto

odvodu.

8.2.
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8.3.

9.1,

9.2

9.3.

9.4.

Poľušení povinností ur.edenýclr r.článlĺu III. odst. 3'1,. a 3.2. je považováno z,a méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. (l zákona č. 250/2000 Sb''
o ľozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci ĺldvod za poľušcní ĺozpočtové kázĺě ve výši
1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Závércćná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy' zejrnéna zákonem o ĺozpočtov'ých pľavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zálroníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(fí:'zi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy na pĺávního náStupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož l' další dokumenty S plněním této
smlour.ry související, kteľé má či bude mít posĘtovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi'
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žađatelrűm, popř. zveřejnit, na zál<ladě zákona
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí' že v piípađě zjištění závažných nedostatků při rca|ĺzaci akce,
včetně nedodržení teĺmínu odevzđáni vyúčtování poslĺytovaných Íinančních ptostředků,
je poskytovatel opľávněn r'7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech'

9.6. Smluvní StÍany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne Y 4, ł,,ĺr V Týnci nadSázavou dne ,ls Ę )'' ĺc

L
(,,v\-

Mgĺ. Maĺtin I{adrnožka
staĺosta

posĘtovatel

,/ĺĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

.|aľoslav V

příjemce
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