
Smlouva ć. 20t7 /L/ 5

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená" poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtových pĺavidlechíĺzemĺich ĺozpočtu,

ve znění pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené staĺostou města Mgt. Maĺtinem I(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad' Säzavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtov ateľ)

a

2. TJ JAWA Peceľady, z.s.
z astoup ená Tomáš em Zam onlIem
IC:47082852
se síďem: Pecetađy 5,257 47 Týnec ĺad' Sázavou
bankovní spoj ení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 0L2/0300

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1'. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v niže sjednané oTši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto ĺěho z této smlouvy.

1'.2. Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteých zákoni (zákon o finanční kontĺole) v platĺrém zĺění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zäkona.

1.3, Neopĺávněné použití dotace ĺa jný než sjednaný účel nebo zadtženipĺostředkri patÍĺcich
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové. ká.z;ně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb',
o ĺozpočto1ých ptaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněĺĺ.
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2.2.

2.3.

Čbnek II.
Účel dota".

2.1. Dotace je poskytována ýhradně za účelem uveđeným v Pĺogtamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném
položkovém ĺozpočtu, kteĺ"ý je přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31.!2.20t7.

Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fiĺaĺčni pĺostředky nesľní být použity k jinému účelu a musí být použity
povzev souladu s písemnou žádostj'příiemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) daty (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžích poÍáĺdaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované výđaje (g. wýdaje' které nelze účetně doložit)

čbnek III.
Povinnosti příiemce

3.1,. Příjemce se zavazaje uvádět město Týnec ĺad, Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních matetiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

ą,) oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době ođ jejího uzavÍeni do úplného vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došIo.

-).-) Při své činnosti, ke kteĺé poažĄe dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
záĺvaznými púĺvnimĺ předpisy, tj. zejména zajisit vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospľávy, dodržovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé prävĺĺ
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou'

Čbnek IV.
Výše čeĺpání dotace

4.1

L)

4,3.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 41 000 Kč (slovy: Čtyřicet|ednatisíc
koľun česĘch).

Celá dotace ve qýši 41 000 Kč (slovy: Čtyřicetieđnatisíc koľun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec ĺad'Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstrru města Týnec nad Sázavou dne
20.02.20n usnesením ć,. z][lĺ2017 /15/1l.

Dotace bude posĘtnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

4.4.
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4.5. V případě, že pťĺjemce poažije finanční pĺostředky v ÍoŻpofu S touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté fnaněru pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové fiĺančru ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozđěji do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceĺű.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni reahzace akce přeďoží pÍíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stľučného hodnocení činnosti příiemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude ptovedeno fotmou kopí písemností majících ĺáłIežitosti účetních
dokladů podle zv|áštnlch pľávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteút byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií qipisů z űčtu příjemce
ptokazujicích použití dotace. Do výčtovánílze za|tnout 1ihĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31,J'22017.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č' 563/1,991, Sb., o účetnicwí, ve zĺěĺűpozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1,. Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poaźitl
do 31,J22077.

Čhnek VII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb', o finaĺčni kontľole ve veřejné
sptávě a o změĺě někteqých zákonli, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statisticĘch lýkaz:ů, hlášení a zpt'áv, a to
po đobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb', o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a učetnl.
doklady.

ČbnekVIII
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováĺo za porušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺaviďech űzemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázĺě ve ýši neoprávněně použĘch ĺebo zađtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3.

9.7

9.2

9.3

9.4.

Zaprcdleni s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapla:Jit penále
ve aýši 1 ptomile z čásĘ odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do qýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováĺo za méĺě
závažné poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtov'ých pĺavidlecll űzemnich tozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté đotace.

Čbnek IX.
Zá'Jýéĺećná ustanovení

Yzájemĺá präva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se říđí
příslušnými pĺávními předpisy, zejméĺa zäkonem o ĺozpočtoĺých pĺavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákonikem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rczđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy ĺaptávĺlho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatďrűm, popř. zveřejtit, ĺa zä|ďađě zákona
č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v pĽĺpadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcahzacĺ akce'
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzđánívyučtován poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovate| optävněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech steinopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu ob&ží
kAždá ze smluvních stĺan.

9.6 Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu 1ednán, že sĺ
smlouvu před jejím podpisem přečedy, tozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
azavitají svobodně avážĺě. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V Týnci ĺad'Sázavou 06.06.2017

Mgĺ. Maĺtin Ifudtnožka
staÍosta

Tomáš Zazvonj\
předseda

poskytovatel
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Pľogram1_tabCsuma

Rozpočet tabulka C
/telefon: Michal Krum olc 608 313'ĺ74

TJ JAWA Pece rady, z.s.
Název akce: ram 1- Pravidelná sportovní a mová činnost

pol nazev Kč
1. Nájemné 7 500'00 Kě
2 Cestov startovné 10 000,00 Kč
3 odmě trenérům 5 500'00 Kč
4 Ceny pro soutěžící 3 000'00 Kč
5 Sportovní pom ůcky 10 000'00 Kč
6 ostatní (např.rozhodčí) 5 000'00 Kě
7

8

9

10

L1,

L2

13

1,4

L5

16

L7

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

Celkem 41 000'00 KÖ
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