
Smlouva č,. 2017 /2/ 4

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtowých pĺaviďech územních ĺozpočtů,

v e zĺěni pozdě1 ších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staĺostou města Mgt' Maĺtinem I(adrnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41, Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako posĘtovatelna sttaně jedné (dále jen,,poskytov atel' )

a

2.TIJAwABľodce
zastoupená I(atlem Juklem
se síďem: Bĺodce 32,257 41, TýnecnadSázavou
lČo: +agzlgos
bankovní spojení: Fio banka, a.s'
číslo účtu: 2001163986 / 2010

jako příjemce na sffaně druhé (dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazu1e poskytnout příjemci veřejnou finančnl podporu
(dotaci) v nlže sjednané tryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

1.2 Dotace je ve smysLu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonű (z,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoľou avztahu)í se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

1,.3 Neoptávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženi pĺostředků patšicich
poskytovateli je poĺušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zźkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zĺěnl,

1..1
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2.2.

2.1.

2.3

3.1

3.2.

čHnek II.
Účel đotace

Dotace je posĘtováĺa -ýbtađĺě za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2077
pod bodem č, 2 - Akce pĺo děti a veřeinost nebo akce ýnzně pĺopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu, kteĺ"ý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t.12.20L7.

Příjemce je povinen použít dotaci poulze kúčelu specifikovanému včl. II. ođst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky fĺnančních závazků a leasingové splátlcy
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžichpoŤádaných či spoĘořádaĺých' příjemcem)
d) nesp eciÍik ov ané ý daj e (tj. ý đaj e, kteté neLz e úče tně doložit)

čtánek III.
Povinnosti příjemce

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

Dotace bude posĘtnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhLaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,y
oběma smluvními stĺanami.

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy síđLa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde_li
k nim v době od jejího uzavÍ.eni do úplného vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závzznýmipńvĺími předpisy, tj. zejména zajis:út veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺár,7 a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé právn
předpisy včetně pńvĺĺchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou'

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve v.ýši 6.500 Kč (slovy: Šesttisícpětset koľun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 6.500 Kč (slovy: Šesttisícpětset kofun česĘch) jeĄtä z tozpočt:ĺ
města Týnec nad Säzavow.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec ĺad' Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć.. zM20t7 / t5 / n.

4.2.

4.3.
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4.4. V případě, že příjemce použije finanční pĺostředky V fozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyčeryá všechny poskytnuté finanční ptostředĘ na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|zví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné oýrry poskytovatele k jejich vtáceni'

Čbnek V.
Vyríčtování

5.1 Po ukončeni rcalĺzace akce přeďoží pÍijemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.0L.2018, výčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

5.2 Vy'učtování bude ptovedeno formou kopí písemností ma)ících náIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštrĺch ptávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace ahtazena, včetně kopí wýpisů z učtll příjemce
ptokaza)ících použití dotace. Do vyúčtovánl'|ze zahtnoat v,ýhadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 ďo 37.1'2.2017.

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

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
ďo 37'72'2017.

Čhnek VII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteqých zákonli, ve zněĺú pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetĺricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodňováłĺĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce ie povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při ptovádění
kontľoly podle čl. VI. odst. ó.1. a posĘtnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněĺi, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

ČHnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouł7 beĺe na věđomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočtov,ých pĺavidlech űzemnich tozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opľávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺě ve výši neopĺávněně použiých ĺebo zadržených pľostředků.

8.1.
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8.2.

8.3.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zaptod7eni s odvodem za potušení ĺozpočtové kázĺě je příjemce povinen zapLaĺt penále
ve qýši 1 pĺomile z čästky odvodu za každý den ptodlení' nejqýše však do qýše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažĺé poĺušení ľozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. ó zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqých pĺavidIech űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších přeđpisů. V přípađě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázĺě ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace'

Čbnek IX.
Zá,lľětećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě 'qýslovně neuptavená se říđí
pfislušnými púvními předpisy, zejména zäkoĺem o ĺozpočtoých ptaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákoĺfüem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pÍecbáĺzejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, 1akož i další dokumenty s piněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žađateltĺm, popř. zveřejnlt, ĺa zá\ďadě zákona
č. 106/1999 Sb.' o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v pÍípađě zjištění závažných nedostatků piĺ tealizaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzđán vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je posĘtovateI optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ži
k^ždáL ze smluvních stĺan.

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednánl, že si
smlouvu před iejím podpisem přečetly, rczami jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlĺaji svobodně aväžĺě. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSäzavou 73.03.2077 V Týnci nad Sázavou 27.03.2017

Mgĺ. Maĺtin I{zđtnožka
StaÍosta

IQĺelJukl
předseda

poskytovatel
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Rozpočet tabulka C
telefonnil KarelJukt / 60212397I

JAWA Brodce
Název akce: žákovská l

pol. nazev Kč
L Pronájem sálu

Ce ro účast Poháry, Medaile
3500

z
3000

3

4
5

6

7

8

9

10

tt
L2

L3

L4

15

L6

L7

18

L9

20

2t
22

23

24

25

z6
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

Celkem 6500




