
Smlouva ć.20t7 /2/9

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavtená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtowých ptaviďechűzemních tozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ' Mattinem I{adĺnožkou
ICO:00232904
se síđIem: K Náklí 404, 257 47 Týnec ĺađ Sázavou
bankovĺí spojení: Ceská spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. TI JAWA Pecerady, z.s.
zastoup enä Tomá š em Zazv o nĺ1Lem

IC:47082852
se sídlem:Peceľady 5,257 41 TýĺecnadSázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 01,2/0300

jako příjemce na stĺaně dfuhé (dále |en,,příiemce')

Čhnek l.
Předmět smlouvy

7.1 PosĘtovatel se touto smlouvou zavazĺ1e posĘtnout příjemci veřejnou finančđ podporu
(dotaci) v nĺže siednané ,ryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě některych zákonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnanční podpoĺou avztahují se na đ všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3. Neopľávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženi pĺostředků patiících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázĺě ve smyslu \ 22 zákoĺa č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoých ptavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněru'

7.2.
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2.2.

2.3.

Čhnek II.
Účel đotace

2.7 Dotace je poskytována ýhtadĺě za űčelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rck 2077
pod bodem č, 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně pĺopagující město,
konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu, kteqi je přílohou č. L
této smlouvy, ktetého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 3t.12.20L7.

Příjemce je povinen poažít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl' II. odst. 2.1.
Poskytnuté flnančn pľostředky nesĺní být použity k jinému účelu a musí být použity
pol;;ze v souladu s písemnou žáđostlpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátlĺy
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđa)e (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

čhnek III.
Povinnosti příjemce

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

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy sídlz a đalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavřeĺí do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými právnimí předpisy, tj. zejména zajisit vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní správy a samospĺávy, đodtžovat veškeré ĺelevantní obecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně pĺávních předpisů r,7daných městem Týnec ĺadSázavoll.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1. PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 8.000 Kč (slovy: osmtisíc korun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 8.000 Kč (slovy: osmtisíc korun česĘch) je Ątá z rozpočtł
města Týnec nad Sázavou.

4.3 PosĘtovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupttelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zM'2017 / t5 / tl.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převođu
na účet příiemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami'

3.1,.

3.2.

3.3.

4.4.
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4.5. V případě, že příjemce použije finančĺl ptostředky v forpoflr s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
posĘtovateľ takové flnaĺčĺĺ pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzäh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

ČHnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce přeďoží pÍíjemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náležítosti účetních
dokladů podle zvláštních pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z :učt:u příiemce
ptokazujících použití dotace. Do vyúčtovánlze zahtnout vyhtadně účetní doklady, jimiž
bylo vyúčtováno plĺrění poskytnuté v období od 01.01.2077 do 31,.1'22017.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeľpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnicwí, ve zĺětĺpozdě1ších předpisů.

ClánekVI.
Casové lžiti dotace

6.7. Finanční pĺostředky posĘtnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k pouźiĺ
đo 37.72.2017.

ČhnekYII
Kontrola

7.1 PosĘtovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Pří)emce je povinen poskytnout posĘtovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout 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 dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991' Sb', o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetĺrí zázĺamy a a űčetní
doklady.

ČHnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení tozpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zíkona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺavidlech izemnlch ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve výši neopĺávněně použiých ĺebo zaďtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.7

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zaptodleni s odvodem za porušení tozpočtovékázně je příjemce povinen zaplra:d;t penále
ve qýši 1 pľomile z částky odvodu za kažđý den pĺoďení, nej1ýše však do rryše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III' odst. 3.1,. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kźĺzĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺaviďech územních tozpočtu, ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtové käzĺě ve wýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.
Zźwércćná ustanovení

Yzájemná ptäva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příďušnými pńvnimi předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtových pĺavidlech územních
tozpočtu a občanským zákonfl<em'

Příjemce je povinen bez zbytečĺého odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzĺ, rozđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy ĺa ptávniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další đokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatel.iulm, popř' zveřejnit, na zä|ďadě zákona
č. 106 / 1999 Sb', o svobođném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažĺých nedostatků pÍi reallzacĺ akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzđánĺ vyúčtování poskytovaných finančních ptostředků,
je posĘtovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech ieho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní stĺany shođně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnánl,, že st
sm]ouvu před jejím podpisem přečetJy, tozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
azavtají svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci ĺadSázavoa 06.06.2017

Mgt. Mattin Ifudnožka
staÍosta

Tomáš ZazvoniL
předseda

posĘtovatel
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hĺvlł |9
Progľam 2 - JawaCup

Rozpočet tabulka C
Vyplnĺl / telefon: Mĺchal Krumpholc 608 313 174

Subjekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.

Název akce: Program 2 - Jawa cup 20t7 - ll.ročník

pol. nazev Kč

1 odměny rozhodčím 1 500,00 Kč
2 Ceny pro soutěžící 3 000'00 Kč
3 Spotřební materiál 500,00 Kč
4
5

6

7

8

9

10

TL

t2
13

T4

15

1,6

17

18

19

20

2I
22

23

24

25

26

27

Ż8

29

Celkem 5 000'00 Kč
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Progľam 2 - olympiada

Rozpočet tabulka C

Název akce: Program 2 - Jarní olympiáda dětí a mládeže 2017
Subjekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.

Vyplnil / telefon: Michal Krumpholc 608 3'13174

3 000'00 KěCelkem

Ż9

28

27

26

25

24

Ż3

2Ż

21,

20

19

18

17

16

15

1,4

13

72

1,I

10

9

8

7

6

5

4

1 000'00 KčSpotřební materiál3

1 000,00 KčCeny pro soutěžícíz

1 000'00 KčPitný režimL

Kčnazevpol
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