
Smlouva č,.20L7 /3/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtov'ých pĺaviďechűzemnich tozpočtu,

v e zĺěni pozděj ších předpisů

mezi ĺĺže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staĺostou města Mgĺ. Mattinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., olĺĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. TJ JAWA Peceľađy, z.s.
zastoupený: Tomášem Zazv onilem
IC:47082852
se síďem:Pecetady 5,257 41' TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 246 259 01,2/0300
(dále 1en příjemce)

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazĺ1e poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ĺĺže sjednané ,.yši a pÍí)emce se zavazuje tuto dotaci 'použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosđ plynoucí pto něho z této smlouvy.

^

1.7

7.2. Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb', o ŕinančđ kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonů (zákon o fĺnanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoľou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtžení prostředků patžících
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zőłkona č, 250/2000 Sb.,
o tozpočtoqých pĺaviďech územních rozpočtů, v platném zněn,

7.3.
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2.1.

2.3

3.1

J.J.

Dotace je posĘtována ýhtadně za účelem uvedeným v Pľogĺamu đotací na rck 201'7
pod bodem č. 3 - Uüžba a modertizace spoľtovišt', konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. L této smlourry, kteľého mä být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2017,

Čhnek II.
Účel dota".

Pří)emce je povinen použit dotaci povze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
PosĘtnuté finanční pĺostředky nesĺní být použity k jinému účelu a musí být použír1
poluze v souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

Z poskytnuté đotace nelze htadit ze1ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s v,ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍikovaĺéýđaje (tj. vydaje,které ĺelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazll)e uvádět město Týnec nad Sázavou jako posĘtovatele dotace
na všech pĺopagačních mateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámjt poskytovateli změnu adtesy síďa a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzav[eni do úplného vyíčtovőĺn dotace' a to ne1později do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plĺrit vešketé povinnosti stanovené obecně
zävazĺými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajistdrt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů stätnl správy a samosptávy, đodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně ptávnlchpředpisri vydaných měStem Týnec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

2.2

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Poskytovatel posĘtne příjemci dotaci
Sedmdesáttisícđevětsetpět kotun česĘch).

,.yši 70.905 Kč (slovy:ve

Celá dotace ve qýši 70.905 Kč (slovy: Sedmdesáttisícdevětsetpět korun česĘch) je
Ątá z ĺozpočtu města Týnec nađSázavou'

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením č,. zM'2017 / 15 / tl.

Dotace bude poskytnuta jednorázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záb|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy
oběma smluvními sftanami.
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4.5. V případě, že pIíjemce použije finanční pĺostředĘ v Íozpoftl s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté fĺnanční ptostředĘ na stanovený účel, je povinen wátit
poskytovateli takové finanční ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, a to ne1později do 30 dnů od doĺučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce předloži přijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.01.2018, vyučtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních pńvĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a poIožky,
kteń" bylra z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z ilčtu příjemce
ptokazujících použití dotace. Do qłičtovárĺlze zaltnout qýhĺadně účetní doklady, jimiž
bylo vyučtováno plnění poskytnuté v období od 01'01.2077 do 37.72.201'7.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnictví, ve zněnlpozdějších předpisů.

Čbnek VI.
Časové užítí dotace

6.1 Finanční pĺostředky posĘtnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
đo 31'.12.2017.

ČHnek YII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce )e povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaztĺ, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou 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 učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce pođpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanoven\ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺaviďech uzemnich tozpočtů, ve znění pozděiších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopľávněně použĘch ĺebo zadtžených pľostředků.

8.1
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8.2 ZaptodLeni s odvodem za porušení rozpočtovékázĺěje příjemce povinen zaplaĺt penále
ve aýši 1 ptomile z částky odvodu za každý den ptodlení, nejqýše však do 1iše tohoto
odvodu.

8.3 Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2' je považováno za méně
závažĺé poľušení rozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqich pĺavidlech uzemních tozpočtu, ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení ĺozpočtové käzně ve wýši
70 o/o z poskytnuté dotace'

Čbnek IX.
Záxércćná ustanovení

9.1,. Yzájemĺá" ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména zäkonem o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních
ľozpočtu a občanským zákonlkem.

9.2 Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rczđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce ptecháze1í
ptáv a a povinnosti z této smlouvy ĺz právniho nástupce.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty s plněním této
smlouvy související, které mő, či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateltĺm, popř. zveřejnit, na zá|dadě zákoĺa
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zĺěni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piípađě zjištění závažných nedostatků pöi reahzací akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdźÍn vyŕrčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.4.

9.5.

9.6,

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

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že jí
ĺzavínji svobodně avážĺě. Na důkaz 1ýše uvedeného připojují své vlastnotuční pođpisy.

V Týnci nadSázavou 06.06.201'7

Mgĺ. Maĺtin Kadrnožka
staĺosta

Tomáš ZazvonĺI
předseda

posĘtovatel
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telefon: Michal Krum 608 313 174lnil holc
TJ JAWA

Název akce: ržba a modernizace sportovišť_ údržba3-

hĺ*/e/z

Rozpočet
Program3-tabC

tabulka C

t. nazev Kč
t Pohonné hmoty pro sekačku a vertik utátor 6 000,00 Kč

2
Péče o trávník, vertikutace, hnojení, osetí (hlavní+ treninkové hřiště) 20 000,00 Kč

3 nt a o hracíplochu a okolí 3 000'00 Kč
4 Elektřina 8 000,00 Kč
5 o ra havárie, a ostatní údržba. 3 000'00 Kč
6 ěna ole fi dalšíservis sekač , vertĺkutátor..' 6 405,00 Kč

7

oprava sítí okolo hřiště
nátě konstrukc sítĹnutná ostna

ržba hřĺště na no

4 500'00 Kč

8 2 000'00 Kě
9 Likvidace a biood 8 000,00 Kč

L0

Péče o areál sportoviště (sekání meze, udržování prostoru kolem kabĺn,
skladu, kontejnerů a dalšího prostoru jež je součástÍ areálu)

2 500'00 Kč
LL Servis zavlažovacíhosystému 5 000,00 Kč
72 Úo ržba kabin a klu 2 500,00 Kč
L3

L4

15

16

L7

L8

L9

20

Celkem 70 905'00 Kě
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