
Smlouva č.20L7 /L/I
SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE

uzavÍeĺá, podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových ptaviďechuzemnich tozpočtu,
v e zněni pozdě1ších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Mattinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nadSázavoll
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. yKTýnec nadSázavou z.s.
zastoupený J arcmtem I(uchtou
adĺesa: I(Jezu 351,,257 47 Týnec ĺadSázavou
ICO:22767045
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2363457 389/0800

)ako příjemce na stĺaně đfuhé (dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1. .1.. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v nlže sjednané 'yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke s)ednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

1..2 Dotace je ve smyslu zäkoĺa č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonů' Q,źĺkon o fĺnanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa,

1.3 Neoprávněnépoužiti dotace na jný než sjednaný účelnebo zadrženi pĺostředků patiícich
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zátkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov,ých pĺavidlechűzemnich tozpočtů, v platném zĺěnl.
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2.2.

2.7

2.3

3.1

3,3.

ČHnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytováĺa ýbradně za účelem uvedeným v Ptogĺamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 1 - Pľavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. L této smlourry, kteľého mábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace đo 3t.!2.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci povze kúčelu speci{ikovanému včl. II' odst. 2.1.

PosĘtnuté ťĺnaĺčru pĺostiedky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žäđosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkü a leasingové splád<y

c) đary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžícbpoÍáđaných či spolupořádanýcb příjemcem)
d) nespecifikovaĺéýdaje (tj.vydaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad, Säzzvou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knimvdoběođ jejího uzavłeni doúplnéhovyučtovánídotace, atonejpozđějido 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospľávy, dodržovat veškeĺé televantní obecně závazĺé pńvĺĺ
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nađSázavoa.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve výši 27 000 Kč (slovy: Dvacetsedmtisíc korun česĘch) je Ątá z
ľozpočtu města Týnec ĺađSázavou.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastwpitelstĺ'u města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usÍresením ć,. z]0łÍ2017 /15/1l.

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

3.2.

4.1,.

4.2,

4.3,

4.4,
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5.2.

4.5. V případě, źe piljemce použije finanční pĺostředky v foŻpofl'r s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy ' a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácetű.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce předloží pÍĄemce poskytovate|l' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do L5.0L.20L8, Ę.účtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících näIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních ptávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií výpisů z űčtw příjemce
prokazujících použití dotace. Do vy'učtováłnl|ze zahtnoat qihtadně účetní doklady, jimiž
bylo ryričtováno plĺrění poskytnuté v období od 0i.01.201,7 đo 37.1'2.2017.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryán:' dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,99L Sb., o účetnictví, ve zněĺűpozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použitl
do 37J2.2077.

Čhnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě některych zákon'ü, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu ktomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, fĺnančních a statistických ýkazi, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je pří)emce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněĺí, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetĺl
doklady.

ClánekVIII.
Sankce

Příjemce pođpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení tozpočtové käzně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých ptaviďech uzemnĺch tozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu ođvodu za poĺušení rozpočtové
kźĺzĺě ve ýši neopĺávněně použiých ĺebo zadržených pĺostřeđků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5

9.6,

V Týnci nadSázavoa 29.03.201,7

Mgĺ. Maĺtin lQdĺnožka
stafosta

ZaptođIeni s odvodem za poľušení ĺozpočtové käzně je příjemce povinen zapla:jlt penále
ve qýši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺođlení, nejvýše však do qýše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažĺé poľušení ĺozpočtové káłzně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďe ch uzemnich ĺozpočtu , ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázĺě ve aýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Záv&ećná ustanovení

Yzájemĺá' präva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými ptävnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pĺavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákoĺfüem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pĺecháze)í
práva a povinnosti z této smlouvy na právniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelr,irn, popř. zveřejtit, na zálďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v pilpadě zjištění zävažných, nedostatků pÍi rca|ĺzaci akce,
včetně nedodtžení teĺmínu odevzdánl výčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávĺěn vyloučit v násleđujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu obfuži
každá ze smluvních stľan.

Smluvní stfany shodně pĺohlašují' že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že sí
smlouvu před 1ejím podpisem přečetiy, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
azavtají svobodně avážně. Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

Jaromiĺ I(uchta
předseda

poskytovatel
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Rozpočet
tabulka Cnil / telefon Jaromír K 7 67 7uchta/7 6 774

Su VK ec nad Sázavou- KADETKYNázev akce: Pravĺdelná rtovnÍa mová činnost dětí

pol. nazev
Kč

L em tělocv
t722 Startovné
4603 Cestovní

13s84
cká tabulka

72tO5 kové bun s otiskem
6

7

8

9

10

LL
L2

13

L4

15

16

T7

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37
38

39

40

Celkem



Rozpočet tabulka C

Název akce: Pravidelná s rtovní a mová čĺnnost dětí

Su VK Týnec nad Sázavou- M

nĺl telefon Jaromír K 77 676 47r

6800Celkem

40
39

38

37

36

35

34

33

32

3L
30

29

28

27

26

25

24

23

22

2L
20

19

t8
L7

16

15

L4

L3

12

tt
10

9

I
7

6
480Taška na volejbalovou síť5

2s75Vo ová síť4
Míče3

L2Z2Cestovní říkaz2
543N em tělocvičn a kurtůt

Kčnázevpol,



Rozpočet tabulka C

nil telefon Jaromír Kuchtal777 676 47I
Subiekt VK Týnec nad Sázavou-

Název akce: Pravidelná ortovnía mová činnost dětí

Kčpol. nazev

543t tělocvičny a kurtů
L364Ż CestovnÍpříkaz
79903 V lová sada dresů s skem

11034 led, masážnÍemulseCestovní lékárnička s říslušenstvím,

5

6

7

8

9

10

TL

TZ

13

!4
15

L6

L7

L8

19

Żo

2L
Ż2

23

24

25

26

Ż7

Ż8

29

30

31

32

33

34
35
36

37

38

39

40
11000

Celkem




