
Smlouva č,.20L7 /2/6

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpoětoých pĺavidlechuzemnich ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezt nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I{adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem:'K Náklí 404,257 41' Týnec nadSázavoll
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. vK Týnec nad'Sázavou z.s.
zastoup ený Jaĺomíľem I(uchtou
adtesa: I{Jezu 351',257 41' Týnec nadSázavoĺ
ICO:22767045
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2363457 389/0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.7.

1.2.

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou fĺĺančnl podpoľu
(dotaci) v níže sjednané "Tši a piijemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákoní (zźkoĺ o Íinanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpotou avztahu)í se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,

Neoptávněné' poažiĺ dotace na jný než sjedĺaĺý účel nebo zadtženi ptostředků patžících
poskytovateli je poľušením tozpočtové käzně ve smyslu $ 22 zákona č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqich pĺavidlechitzemních ĺozpočtu, v platném zněru'

Stáĺka1z 4



2.2

2.3

čhnek II.
Úč.l dotace

2.7 Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací ĺa rck 201'7

pod bodem č. 2 - Äkce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýrazně pľopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočtu,kteý je přílohou č. L
této smlouvy, kteĺého mábýt đosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3L,12.20!7,

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl'II. odst.2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v soulađu s písemnou žá'đosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasĘové spláĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžicbpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj. qfdaje' kteĺé nelze účetně đoložit)

ČHnek III.
Povinnosti příjemce

3.1. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺaď Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech ptopagačních mateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. ozĺáĺmit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího uzavÍeni do úplného vyučtování dotace, a to ĺe)později do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3 Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajĺsit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvn
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných měStem Týnec nad'Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1iši 13.000 Kč (slovy: Třinácttisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve uýši 13.000 Kč (slovy: Třinácttisíc kotun česĘch) je Ątá z rczpočtl'
města Týnec nad Sázavou.

4.2.

4.3. Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastwpitelstyu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zM.2017 / 15 / 1l.

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

4.4.
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5.2

4.5 V případě, že pÍí1emce použije finanční pĺostředky v Íoupofil S touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen wátit
posĘtovateli takové fnaĺčĺĺ pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uveđený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozdě1i do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácen.

Čbnek V.
Vyričtování

Po ukončení reahzace akce předloźi pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 1'5.01.20L8, vyúčtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné obđobí.

Výčtování bude pĺovedeno fotmou kopií písemností majících náIežítosti účetních
dokladů podle zv|áÄtnĺch pńvnlch přeđpisů s označením účetního dokladu a položky'
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií qýpisů z űčtu příjemce
prokazi1ících použití đotace. Do r,yúčtovánllze zahtĺout qýhĺadně účetní doklady, jimíž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31''1'2,201'7.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryán:' đotace v souladu
se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnicwí, vę zĺěnípozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíti
do 37.72.2077

ČbnekVII.
Kontrola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb', o finanční kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákoĺi, ve zĺěni, pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce konftolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, fĺnančních a statistických ýkaztĺ, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnicwí' vplatném zněĺí, ucŁlovávat účetní zázĺamy a a űčetní
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven \ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb', o ĺozpočtorrych pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovateI je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu zaponńeni ĺozpočtové
k6zĺě ve v,ýši neopĺávněně použiých nebo zađržených pĺostředků.

8.1
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8.2 Zaprodlens' s ođvodem za porušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zapIaĺtpenále
ve v,ýši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejrryše však do qýše tohoto
ođvodu.

8.3 Poĺušení povinností uveđených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováĺo za méně
závažĺé poĺrršení ĺozpočtové käzĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'4łch pĺaviďech űzemnich ľozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve výši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Zá,ĺľěrcćná ustanovení

9.1. Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě v'ýslovně neupĺavená se říď
příslušnými ptávními předpisy, zejména zákonem o tozpočtowých ptaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákonĺkem.

9.2. Příjemce ie povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fazl, rozđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecháze)í
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho náStupce.

9.3 Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadateItlm, popř. zveřejnit, na zá|<Ladě zäkoĺa
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněnípozdějších předpisů.

9,4. Příjemce beĺe na vědomí, že vpIipadě zjištění závažných nedostatků pbi reahzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺrnínu odevzdänl vyúčtování poskytovaných Íinančních ptostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučít v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků posĘtovatele.

9.5 Tato smlouva je r,7hotovena ve třech stejnopisech, z nicbž po jednom stejnopisu obđrží
každá ze smluvních stĺan'

9.6. Smluvní StÍafly shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednáni, že sí
smlouvu před iejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavlĺají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavol 29'03.2017

Mgt. Maĺtin l{adnožka
stafosta

Jarcmt l(uchta
předseda

poskytovatel
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čet tabulka C
telefon Jaromír 7 676 47Lnil

ekt nec nad SázavouSu VK
Název akce: AKCE PRo D EJNOST NEBO AKCE PROP MIAVE

MEMoRlÁL MIROSLAVA KALINY

pol. název Kč
1 háce a 2100
2 občerstvení 1500
3

4
5

6

7

8

9

10

LL
L2

1.3

1"4

15

L6

L7

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40
Celkem 3600



Rozpočet tabulka C

TURNAJ v ČrnNog[LÉvl ĺvllltllvol-ľlgłlr oĚĺí
Název akce: AKCE PRo oĚl n vrŘelruosĺ NEBo AKCE vÝnnzruĚ pnopnculÍcÍ vlĚsľo
Subjekt VK Týnec nad Sázavou

Vyplnil / telefon Jaromír Kuchta/777 676 47L

4700Celkem
40
39

38

37

36

35

34

33

32

3L
30

29

28

27

26

25

24

23

22

2t
20

t9
18

t7
16

L5

L4

13

L2

1L

L0
9

I
7

6

5

4
3

1200občerstveníŻ

3500ceny a poháryL

Kčnazevpol



Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon laromír Kuchtal777 676 Ą7t
Subjekt VK Týnec nad Sázavou

Název akce: AKCE PRo DĚTl A VEŘEJNosT NEBo AKCE vÝnnzruĚ PRoPAGUJícĺ vtĚsľo
TURNAJ v ŠrsĺrovÉM VoLElBALE DĚTí

pol nazev Kč

L cenv a pohárv 3500
z občerstvení 1200

3

4
5

6

7

8

9

10
LI
tz
13

14

15

16

L7

18

L9

20

2L
22

23

z4
25

26

27

Ż8

29
30

3L
32

33

34

35

36

37
38

39

40
Celkem 4700




