
Sm1ouva ć.2017 /3/1'

SMLoUVA o PoSIľTNUTÍ DoTACE
uzavI'ená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ľozpočtorých pĺaviđlechűzemnich ĺozpočtu,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezí ruže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené statostou města Mgľ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec ĺadSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavoa
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. vK Týnec nad'Sázavou z.s.
zastoupený J arcmfuem I(uchtou
adĺesa: I{Jezu 351, 257 47 Týnec nad Sázavou
ICO:22767045
bankovní spojení: Česká spořitelna, a's'
číslo účtu: 2363457 389/0800

jako příjemce na stĺaně dfuhé (dále jen ,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

7.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v niže sjednané Úši a příjemce se zavazlje tuto dotaci použít po:uze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqých zákoni Q,áĺkoĺ o finanční kontĺole) v platném zněn! veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanoveĺrí tohoto zákona.

1..3. Neopĺávněné použití dotace na jný než sjeđnaný účel nebo zadrženi pĺostředků patiících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové. kázně ve smyslu $ 22 zźłkona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočto1ých ptaviďechűzemnich ĺozpočtů, v platném zĺěĺĺĺ.
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2.3.

2.1,

2.2.

3.1

3.2,

-).-).

Čhnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhtadně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2017
pod bodem č. 3 - U&žl:,a a modetĺizace spoĺtovišt', konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý 1e přílohou č. 1 této smlourry, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t.12.20t7.

Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčelu specifĺkovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žá'đosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace ĺeIzeLlndit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkli a leasingové sptáĘ
c) dary (s v.ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍáđaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciŕikovanéýdaje (tj.ýđaje, kteľé nelze účetně đoložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zzvazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních materiá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
\.7stoupeních příj emce.

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajri uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azzvłeni do úplného výčtování dotace, a to nejpozděii do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci' plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, ý. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospĺá'"7, đodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závzzné pńvnl
předpisy včetně pńvnĺch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1.

4,2.

4,3.

4.4.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci
Pađesátdevěttisícdevadesátpět koĺun česĘch).

,.yši 59.095 Kč (slovy:ve

Celá dotace ve wýši 59.095 Kč (slovy: Padesátdevěttisícdevadesátpět koĺun česĘch)
jeĄtźĺ z rozpočtw města Týnec nzdSázzvotl.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zM2017 / 15 / tl.

Dotace bude posĘtnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uveđený v záh\avi této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.
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5.2

4.5. V případě, že pőĺ)emce použije finanční pĺostředĘ v Íozponr s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finanční ptostředky na stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové finanční ptostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v zźh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácen'

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni' teahzace akce přeďoží pĽĺ1emce poskytovate|l bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyúčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštnlch právĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií ýpisů z űčtu příjemce
ptokazujících použití dotace. Do vyúčtovánllze zahtĺout v'ýhľadně účetní doklady, jimiž
bylo vyrlčtováno plĺrění poskytnuté v období od 01'01.201'7 do 31'.72.2017.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpánl dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví, ve znění, pozdějších předpisů'

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.7. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k poúíĺ
đo 31'.72'2077.

ČbnekVII
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákoĺ:ů, ve zněĺĺ pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đo&žovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst' 6.1. a posĘtnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaztĺ, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetnl
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven \ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech űzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porušení ľozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků'

8.1.
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8,2,

8.3

9.1

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

Zaptodlen:, s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázĺěje příjemce povinen zaplaitpenále
ve qýši 1 ptomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejwýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažĺé porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqich pĺavidlech uzemnich ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ĺozpočtové kázně ve vyši
70 o/o z poskytnuté dotace.

čHnek Ix.
Zá,Jiěrećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r1ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtoých pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fllzi, tozđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny pří)emce pÍecházejí
právz a povinnosti z této smlouvy na pĺávnfüo nástupce.

Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteté je poskytovatel povinen posĘtnout žadateItĺm, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 106/L999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pőĺpadě z)ištění záĺvažných nedostatků pii reallzaci akce,
včetně nedo&žení teĺmínu odevzdáru vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele'

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

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnáru, že si
smlouvu před je;ím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i
uzavíují svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci ĺadSázavou 29'03'2077

Mgľ. Mattin l{aďnožka
staÍosta

Jarcmít l(uchta
předseda

poskytovatel
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Jaromír Kuchta/777 676 477

VK nec nad Sázavou
akce: A MODERNIZACE LU NA CHMELNICI52 nad SázavouD

pol. nazev Kč

t Zálohy na elektřinu 3465
2 Vodné a stočné 1630
3 volejbalového kurtu po zĺmním období 21538
4 Benzín do sekačky 1479
5 odpadkové koše s víkem 338
6 na od ad 498
7 Čistícírohož s72
I Nástěnka L682
9 Dávkovač tekutého mýdla včetně náplně 860
10 Ba na vodu s příslušenstvím 2500
tt Výměna vstu pních dveřído klubovny 22L88
t2 Nástěnná lékárnička s ná plníDlN 13L69 2345
L3

L4
15

L6

L7

18

19

20

2t
22

23

24

25

Ż6
Ż7

28

29

30
3L
32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 5909s




