
Smlouva ć,. 20t7 /1'/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaväeĺá poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorrych ptavidlech územních tozpočtu,

ve znění pozdějších předpisů

mezt nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

L. Město Týnec naďSázavou
zastoupené Staťostou města Mgĺ. Mattinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 47 Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. TJ JAWA Bĺodce
z astoup ená l{aĺlem Juklem
se sídlem: Btodce 32,257 47 Týĺecnad,Sázavou
lČo: ąagzlsos
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2001' 1' 63986 / 201,0

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále 1en,,příjemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané lryši a pfijemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něho z této smloury.

Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někter"ých zäkoĺtĺ Q,ákon o ťnančĺĺ kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpotou avztahýí se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neopĺávněné použití dotace na jný než sjedĺaĺý účel nebo zadtžení ptostředků patřících
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zĺěnl.

1,.2.
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2.2

2.7

2.3

3.1,

3,2,

J.J.

čhnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýlnnđně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2017
pod bodem č. 1 - Pĺaviđelĺrá činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podtobném
položkovém tozpočtu, kteqý je přílohou č. 1této smlourry, kteĺého mábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3t,12.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci povze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žáđosĺ příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hmdit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) ne sp e cifi k ov aĺé ý da) e (tj. ý daj e, ktet é ne|z e účetně dolo žit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

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

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejméĺa zajistjrt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, đodĺžovat veškeĺé televantní obecně závazné ptávnt
předpisy včetně právnichpředpisů vydaných městem Týnec ĺadSázavou.

Čtánek IV.
Výše čeľpání dotace

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 7 000 Kč (slovy: Seđmtisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve v'ýši 7 000 Kč (slovy: Sedmtisíc kotun česĘch) je krytä z tozpočtrl
města Týnec nađ Sázavoll.

PosĘtovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasblpitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć'. zN'ĺ'2017 /t5/11.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

4.1,

4.2.

4.3.

4,4.
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4.5 V případě, že příjemce použije finanční pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčeryá všechny poskytnuté flnančnĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácen.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcahzace akce přeďoži pií1emce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, wučtovän včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštnich ptávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté đotace uhľazeĺa, včetně kopií výpisů z űčt:u příjemce
ptokazĺjícich použití dotace. Do vyúčtováru|ze zahtĺout wýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 đo 31'.12.2017,

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evideĺci čeryánl, dotace v sou]adu
se zákonem č.563/1,991Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1,, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
đo 37.12.2017.

ČhnekVII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné
spľávě a o změně někteých zákonl, ve zněĺlí, pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetrrictví, případně dalších skutečností osvědčujících ďodůován
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetĺrě účetních, finančních a statistických' ýkaztł, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zäkoĺa
č.563/1991, Sb., o účetĺrictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a :učetnt
đoklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že kažđé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoveĺĺ $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech űzemnich tozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhtadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2. Zaprodleĺĺ s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaitpenále
ve v'ýši 1 ptomile z čásrky odvodu za každý den pĺoďení, nej1ýše však do rryše tohoto
odvodu.

8.3 Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlech űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve vyši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zá.ľľércćĺĺ.á ustanovení

9.1. Yzájemĺá' ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v'ýslovně neupľavená se říď
příslušnými pńvľĺmi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtových ptavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

9.2, Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat posĘtovatele o své přeměně
(füzi, rozdělení apod.) či vstupu đo likvidace. V případě přeměny příjemce päecháze)í
práva a povinnosti z této smlouvy na ptávnfrlo nástupce.

9,3, Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smloury související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatehűm, popř. zveřejĺit, na zálďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

9.4, Příjemce beĺe na vědomí, že vpĽtpadě zjištění závažných nedostatků pťĺ rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení tetmínu ođev zdáru vyučtování poskytovaných finančních pľostředků,
je posĘtovatel opľávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
đotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu obđtži
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánĺ, že si
srnlour,'u před jejím podpisem přečetly, rozamí ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
lzavínjí svobodně avážĺě. Na důkaz 1ýše uvedeného připojují své vlastnofuční podpisy.

V Týnci ĺad Sázavou 1,3.03.2017 V Týnci nad'Sázavou 27.03.2017

Mgĺ. Maĺtin l{adtnožka
staÍosta

IQĺelJukl
předseda

posĘtovatel
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Roz tabulka C
Karel lukl / 602t2397t

Su JAWA Brodce
Náze Pravidelná činnost

pol. název
Kč

L Turn 5000
2 - Startovn Ubytování 2000
3

4
5

6

7

8

9

10

LT

L2

13

t4
15

L6

t7
18

L9

20

2T

22

23

24

25

26

27

28
29

30
31

32

33

34

35

36

37
38
39

40
Celkem 7000




