
Smlouva č.20L7 /2/I0

SMLoUVA o PoSIľTNUTÍ DoTACE
uzavieĺá, poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov.ých pĺavidlechuzemnich tozpočtu,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezi ruže uvedenými smluvními sftanami:

L. Město Týnec naďSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(admožkou
ICO:00232904
se síďem: KNáklí 404,257 47TýnecĺadSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. TJ Týnec nadSázavou z.s.
zastoupená:VětouJunovou'statutátnízástupce
adĺesa: okfužní 274,257 47 TýnecnadSázavorl
ĺČo: rcelzlzl
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 032197 4359/0800

jako pří|emce na sttaně dfuhé (dále jen ,,příiemce")

Čhnek l.
Předmět smlouvy

1,.1, Poskytovatel se touto smlouvou zavazu1e poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané Úši a piijemce Se zavazuje tuto dotaci poažít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti pĘoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysLu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změĺě někteqich zákonů Q,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpotou avztahýí se na ni všechna ustanovení tohoto zźtkoĺa.

7.2.

1.3. Neopľávněné použití dotace na jný než sjednaĺý účel nebo zadtžen pĺostředků pati(cích
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových ptaviďechuzemnich ĺozpočtu' v platném zĺěnl.

Stránka1z 4



2.2.

2.3.

2.1

3.1.

3.2.

4.2.

4.3,

čhnek II.
Účel dota."

Dotace je poskytována lýhĺađně za účelem uvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2017
pod bodem č,. 2 - Akce pto děti a veřejnost nebo akce ýnzĺě pĺopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteqý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteľého mőĺbýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t.l2.2017.

Příjemce je povinen použít dotaci poaze kúčelu specifĺkovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Íinanční pĺostředĘ nesmí být poažíq k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosú' příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) spláĘ finančních závazkű a leasingové splátlq'
c) dary (s Ęŕlimkou věcných cen v soutěžícbpoĹźĺđaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifrkované ýdaje (tj.ýdaje,kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámjt posĘtovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího uzaviení do úplného výčtován dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Celá dotace ve qýši 25.500 Kč (slovy: Dvacetpěttisícpětset koĺun česĘch) .1e Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nad Sázavou.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení đotace v Zzsĺłpitelstvu města Týnec nad' Sázavou dne
20.02.2017 usnesením č,. zis.ĺ'2017 / 15 / tl.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smiouvy, a to do 30 dnů ođ podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závzznými pĺávními předpisy, g. zejméĺa zajlsĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státní spĺár,7 a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně zävazĺé ptávnl
předpisy včetně pńvruch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1 PosĘtovatel posĘtne příjemci dotaci ve qýši 25.500 Kč (slovy: Dvacetpěttisícpětset
korun česĘch).

4,4.
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5.2.

4.5. V případě, že piijernce použije finančnl pĺostředky v Íozpofl} s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční ptostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostřeđky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této smloury, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich wáceĺĺ.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni teahzace akce přeďoží piíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.0L.2018, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvIáštrĺch pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ýpisů z űčtu příjemce
ptokazujícich použití dotace. Do v5ničtovänl'|ze zahtnout wýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2077 do 31.1'2.2077.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryáĺĺ dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991, Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
đo 31J'22077.

čhnekVII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č.320/2001 Sb., o ťĺnančru kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetĺlicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce ie povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čt. VI. odst. ó'1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů', hlášení a zptäv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991, Sb., o účetnicwí, v platném zněĺú, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností poďe
této smlouł7 je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven \ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtov'ých pĺavidlech uzemĺĺch ľozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiých nebo zađržených pĺostředků.

8.1

Stánka3 z 4



8.2. Zaptodlenĺ s odvodem za poľušení tozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺođlení, nejwýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.3. Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3'2. )e považováno za méně
závažĺé poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. ó zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení tozpočtové kázĺě ve r{ši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek Ix.
Zá,ľýércćná ustanovení

9.1 YzáĄemĺá práva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto1ých pĺaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákoĺfüem.

9.2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piechäzejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy fla' ptávniho nástupce.

9.3 Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy souviseiící, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen posĘtnout žađatel.ůim, popř. zveřejnit, na zá|<|adě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve zněÍűpozdějších předpisů.

9.4. Příjemce beĺe na vědomí, že vpĺípadě zjištění závažných nedostatků pťĺ rcahzaci akce,
včetně nedoddení teľmínu ođevzdánl vyúčtování poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovate| optävněn vyioučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

9.6. Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečeďy, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
azavinjí svobodně avážĺě. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnofuční podpisy.

V Týnci nad Sázavou 27 .03.2077

Mgt. Maĺtin I{adnožkz
staÍosta

VěĺaJunová
předsedkyně

posĘtovatel
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telefon ra Junová 726
Su kt TJ nad Sázavou, z. s.
Název akce: m 2 - Tande SG

R očet
Listl

tabulka C

pol název Kč
L ceny 2000
2 medaile, d m ro ce 1000
3

4
5

6

7

I
9

10

LL
L2

r.3

t4
L5

L6

t7
L8

19

20

Celkem 3000
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Název akce: Program 2 - Mikulášskézávody v SG

TJ nad z. s.Subjekt
Věra unová 723726Vyplnil / telefon

Rozpočet
Listl

tabulka C

3500Celkem

20

L9

18

77

16

15

T4

73

LŻ

1,!

10

9

8

7

6

5

4
3

1500medaĺle, diplomy, propagace2
2000cenyL

Kčnázevpol.
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lnil / Junová 723 848
nad Sázavou, z. s.TJ

Název akce: den2-

Rozpočet
Listl

tabulka C

název Kč
t 5400
2 nájemné 3600
3

4
5

6

7

8

9

10

LL
t2
13

T4

t5
L6

L7

L8

L9

20

Celkem 9000
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Název akce: Program 2 - Den pohybu a zdľaví
TJ Týnec nad Sázavou, z. s.Subjekt
Věra Junová 723726848Vyplnil/ telefon

Rozpočet
Listl

tabulka C

8500Celkem

20

L9

18

L7

L6

15

L4

L3

t2
11

L0

9

8

7

6

5

4
5000odměny organizátorům3

1500propagace, materĺál2

2000cestovné1,

Kčnázevpol
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Listl

Rozpočet tabulka C
Vvplnil / telefon VěraJunová 7237268Ą&
Subiekt TJ Týnec nad Sázavou, z. s.

Názevakce: Program 2-Roolvmpiáda-atletika dětí3-7let

ool. název Kč

L ceny 1000

2 medaile, diplomy, propagace s00
3

4
5

6

7

8

9

L0

1,L

L2

L3

L4
15

L6

L7

18

19

20

Celkem 1500
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