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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoT
uzavIená, podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺavidlech

ve znéĺi pozdějších předpisů

mezi nĺže uvedenými smluvními stĺanami:

rlr

Listy/Příjohy
uz

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

)ako poskytovatel na staně jedné (dále jen',posĘtovatel')

a

2. Yoleibaloý klub Týnec nad Sázavou
zastoupený Jaĺomíľem I(uchtou
adĺesa: Na Chmelnici 528,257 41' Týnec nađSázavou
ĺČo: zzĺoloąs
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2363457 389/0800

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou fnančĺĺ podporu
(dotaci) v ĺíže sjednané ,.ýši a płijemce Se zavanlje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pľo nělno z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákoĺ,3' (z,ákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoĺou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateľ je poĺušerĺĺr' t'ozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb',
o rozpočtoqich pĺaviďech územních ĺozpočtu, v platném zněnl.

1.2

1,.3.
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Čbnek II.
Úč"l dotace

2.1. Dotace je poskytována ýbradĺě za učeIem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 7 - na podporu pĺavidelné SpoÍtovní a zájmové činnosti, na akce pĺo děti a

veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočťu, kteqf je

přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

2.2. Příjemce je povinen použit dotaci pouze k účelu speciÍikovanému v čl. II. ođst. 2.1.

Poskytnuté fiĺančnt pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3 Z poskytnuté đotace ne|zehtadtt zeýnéna:
a) pokuty a sankce
b) splátĘ finančních závazků a leasingové splátĘ
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěźich po[ádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýđaje (tj. ýdaje,kteté ne|ze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

3.2. oznámit poskytovateli změnu adĺesy sidla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaväení do úplného vyűčtoväru dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteľé použIje dotaci' plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi předpisy, tj. ze)ména zajisĺt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánri státní spĺár,7 a samospĺávy, dodĺžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazĺé právnl
předpisy včetně pĺávních předpisů r,7daných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 18 000 Kč (slovy: osmnáct tisíc koĺun
česĘch).

4,1,,

4.2.

4.3.

CeIá dotace ve v'ýši 18 000 Kč (slovy: osmnáct tisíc koľun česĘch) jeĄtáĺ z tozpočĺs
města Týnec ĺađSázavov

Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastupítelstrru města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć. zM20t6 / t0 / 13.

Dotace bude poskytnuta jednoĺázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.4.
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4.5

5.1

ą)

5.3.

V případě, že phjemce použije finanční pĺostředky v ÍozPofu S touto smlouvou nebo
ner.yčeľpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel' je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceĺĺ.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcalĺzace akce předloži piijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.|.20t7, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáLežítosti účetních
dokladů podle zvláštních pńvních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z űčtw příjemce
ptokazujícich p oužití dotace.

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

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
do 31. 12.2016.

ČlánekVII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteĺ"ých zákoĺtł, ve znění pozdě1ších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlour,7.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čt' VI' odst' 6.1' a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazű, hlášení a zptäv, 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 účetnicwí, v platném znětí, uchovávat účetní záznamy a a učetnl
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováĺo za poĺušení ľozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o ľozpočtorrych pĺavidlech uzemních tozpočtů, ve znění pozdě1ších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve 1iši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5

9.6

Zaprod|ení s odr.odem za poľušení ľozpočtor,é ká,zně je pi'íjemce povincn zaplaĺt penále
ve łryši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejvýše však do rýše tolroto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených včlánku III. odst. 3.1', a 3.2. jc považ<>váno za méně
závažĺé poľušení ľozpočtové kázĺě ve smys|u $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.'
o tozpočtorých pĺavidlecb uzemních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za potušení ľozpočtové kázně ve i.ryši

10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Laveteclla ustanovenr

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neuptavená se řídí
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto'qich pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
ptáva a povinnosti z této smlour.ry na právnibo nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, ja|<ož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteľé má či bude mít poskytovatel k đispozici, jsou infoľmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadateL',im, popř. zveřejnit, na záldadě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí' že v pÍipadě zjištění závažných neđostatků p[i rcillzaci akce,
včetně nedodĺžení tetmínu odevzdáni vyűčtoväni poskytovaných Íinančních pĺostředků'
je poskytovatel oprávněn r,ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosi o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,yhotovena ve dvou stejnopisech, z nicllž po jednom stejnopisu obđúí
každá ze smluvních stľan.

Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že sĺ
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejtrn obsahem souhlasí, a že )i
uzavltaji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne vv ! h/( V T'ínci nad Sázavou dne ,./4' 4 ' ? a 'v6

{' - c-ć_-

Mgľ. Maĺtin l(adĺnožka
st2Íost2

posĘtovatel

tvIEsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4I Týnec nad Sázavou
-1-

atomtt l(uchta
statutáĺní zástupce

příjemce

VK TÝNEC NAD sÁzAvou
K Jezu 351

257 41 Týnec nad sázavou
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tabulka C
Vyplnil / telefon Jaromír Ruchta/777 676 47L
Subjekt VK ec nad Sázavou
Název akce: Pravidelná sportovní a zájmová činnost dětí

pol nazev Kč

I Nájem tělocvičny a kurtů r.258
2 Startovné 500
3 Cestovní příkaz 6016
4 Školenítrenérů volejbalu dětí 3000
5 Ubytování na školenítrenérů volejbalu dětí 750
6 Strava na školenítrenérů volejbalu dětí 232
7 Učebnice volejbalu lll. 250
8 Metodické CD minivolejbalu 3s0
9 Vytyčovací mety a kužele 674

r.0 SÍť na p volejba l včetně příslušenství 2000
7I Míče 2970
12

13

t4
15

16

77

18

T9

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

Celkem 18000




