
Smlouva ć.20L7 /\'/LI

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavřená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptaviďechuzemĺĺch ĺozpočtů,

ve zněĺĺ pozdě|ších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené staÍostou města Mgt. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. TJ ZboÍený Kostelec
zastoup ený Jiřím Vľbatou, statutáĺním zástup cem
se sídlem: ZboÍený I(ostelec 82,257 47 TýnecnadSázavou
lČo: łzogz+gs
bankovní spojení: ČS 

".'., 
č' účtu: 321975319/O8OO

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.7 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje posĘtnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v ruže sjednané lryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smysIu zäkona č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqfch zákonl3' Q,á.kor. o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpotou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

L.3 Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účeI nebo zađtźeru pĺostředků patřících
posĘtovateli je poľušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých ptaviďechuzemnich tozpočtu, v platném zĺěnl.
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2.1

2.2.

2.3

3.1.

3.2.

3.3.

čhnek II.
Učel dotace

Dotace je posĘtoväĺa ýhrađĺě za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací ĺa rck 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od
okamžiku posĘtnutí dotace do 31.!2.20t7.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifĺkovanému včl.II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žáđostipříjemce'

Z poskytnuté dotace nelzehtadít zejména:
a) pokuty a sankce
b) sptáĘ finančních závazlďl a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžicbpoÍá'daných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj' ýda1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příiemce se zavazuje uvádět město Týnec nad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matetiálech ke své činnosti, jakož i pfi všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznźłmít poskytovateli změnu adĺesy síđla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍeni do úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvrĺmi předpisy, tj. ze)ména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptár,7 a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávnl
předpisy včetně pńvruchpředpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 5.000 Kč (stovy: Pěttisíc kotun česĘých).

Celá dotace ve v,ýši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun česĘch) jeĘtá z rczpočtu města
Týnec ĺadSázavou'

Poskytovatel ľozhođl o přidělení dotace v Radě města Týnec naďSázavou dne 06.02.2017
usnesením č. RM2017 /03/14.

Dotace bude posĘtnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
naűčet příjemce uvedený v záh\aví této smlouvy, a to đo 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že piljemce použije finanční pĺostředky v tozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté ťĺnančĺĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1,,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovateli takové finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáh|aví této smlouvy, a to nejpozdě1i do 30 dnů od doľučení
písemné rtrry poskytovatele k jejich vrá"cení.

ČHnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce přeďoží piijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vFučtování včetně stručného hođnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyučtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností ma)ících ĺáIežkosti účetních
dokladů podle zvláštních ptávních předpisů s označením účetního dokladu a po|ožky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií \aŕpisů z učtll příjemce
prokazujících použití dotace. Do vyúčtováruLze zahtnout wýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2017 đo 37.72.201'7.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpánĺ dotace v souladu
se zákonem č.563/L991' Sb., o účetnictví, ve zĺěrupozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíĺ
do 31,.72.2077.

Čhnek VII.
Konttola

7.1 PosĘtovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřeiné
spľávě a o změně někteých zäkoĺtĺ, ve zĺění pozdějších předpisů, optávněn ptovádět
u příjemce konttolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčuiících dođtžováru
ustanovení této smlour,7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout posĘtovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statisticĘch ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zäkona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺí, uchovávat účetní záznamy a a űčetĺľ
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouvy 1e považováno za porušení ĺozpočtové kázně dle ustanovenl $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o ĺozpočto1ých ptavidlech uzemnich tozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu zaporušeni ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.
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8.2

8.3.

9.1

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

Zaprodleni s odvodem za porušení rczpočtovékázĺěje příjemce povinen zapIaĺtpenále
ve v,ýši 1 ptomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováĺo za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních ľozpočtů, ve zněĺi pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve vyši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,ľýércćĺá ustanovení

Yzäjemĺá práva a povinnosti účastníků v této smlouvě v'ýslovně neupĺavená se říđí
příslušnými právnimi předpisy, zejméĺa zákoĺem o ĺozpočtov'ých pĺavidlech územních
tozpočtu a občansĘm zákoĺ'ĺkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rczđělení apođ.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pŤecházejí
ptáv a a povinnosti z této smlouvy na právniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, které má' či bude mít posĘtovatel k dispozici, )sou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateLům, popř. zveřejnit, na zálďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněni.pozdě1ších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pöípadě zjištěn závažných nedostatků při rcąllzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánl vyučtování poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
đotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stĺany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnán, že si
smlouvu přeđ jejím podpisem přečetly, tozami jí a s je1ím obsahem souhlasí, a že ji
l;;zavtzjí svobodně aváĺžně. Na důkaz rýše uvedeného připo1ují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci ĺad Sázavou 17 .02.2017 V Týnci nad Sázavou 03.03.2017

Mgĺ. Mattin I{adnožka
stafosta

JliíYtbata
předseda

poskytovatel
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RozPočnľ tabulka C

TJ
LEC

telefon \ĺF.b{í& J
:.Ś

Název akce: Ć lv.l
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Podpis žadatele

pol. název Kč
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