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Smlouva ć,.20t6/L/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'"7ch pľavidlechuzemnich ľozpočtu,

ve zněni pozdě;ších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec nadSánavol
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,poskytov atel")

2. TI ZboÍený Kostelec
zastoup ený Jiřím Vľb atou, statutáĺním zás tupcem
se sídlem: ZboÍ.ený l(ostelec 82,257 41' TýnecnađSázavou
lČo: +loaz+aa
bankovní spojení: ČS 

".'., 
č. účtu: 321,97531,9 /O8O0

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1,. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ĺíže sjednané lryši a płíjemce Se zavazu1e tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o ĺĺnanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákontĺ (zákon o finanční kontľole) v platném zněĺú, veřejnou
finančnlpodpotou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

a

1.2.

1,,3. Neopĺávněné použitl dotace na 1iný než sjednaný účel nebo zađtžení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o tozpočtowých pĺaviďech Ĺlzemnich ľozpočtů, v platném zněn:'.

Čhnek II.
Úč.l dotace
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2.1.

2.2.

2.3

3,1.

3.2.

J.J

Dotace je poskytována ýhtadně za űčelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na ľok 2016,
Pĺogľam 1' - na podporu ptavidelné spottovní a zájmové činnosti' na akce pĺo děti a

veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu, ktery je

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

Příjemce je povinen použít dotaci pouue kúčelu specifikovanému r'čl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté finanční pľostřeđky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádost: příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžícb poiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýda1e (tj. r,rydaje, kteté nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

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

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

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptävnimi předpisy, tj. zejména zajistjt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺg,ánů státnl správy a samospĺáł7, dođtžovat vešketé ĺelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně pńvnich předpisů q'daných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce koľun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce kotun česĘch) je Ątá z rozpočtu
města Týnec nad Sázav o'l,

Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstĺru města Týnec nad Sázavou dne

8.2.20t6 usnesením č,. zN'ĺ.2016 / 10 / t3.

Dotace buđe poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pĽĺjemce poúíje ťĺnančru pĺostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finančni pľostředky na Stanovený účel, je povinen vľátit
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.



posĘtovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy ) a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné oýrry poskytovatele k jejich vrácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeĺű rcalĺzace akce předloži ptijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do !5,l.20!7,vyűčtován včetně stučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2 Vyúčtování bude pĺovedeno foĺ'mou kopií písemností majícic|'ĺ náLežitosti účetních
dokladů podle zvláštnĺch právnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopí výpisů z učtu příjemce
prokazujících použití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeqpání dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991, Sb', o účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1 Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
spĺávě a o změně některých zákonű, ve zĺěĺí pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli 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 ýkaz'ű, 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 účetnictví, vplatném zĺěĺú, uchovávat účetní zázĺamy a a űčetní
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za potušení ľozpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtorĘch pĺavidlech űzemrĺch ľozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je optávněn požadovat úhtadu odvodu za poĺušeni rozpočtové
kázněve výši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8.2. Zaptod\ení s odvodem za pĺrĺušeniĺĺ>zp<>čtové\<ázně je příjernce povinen zaplaĺt penále
ve vyši 1 pľomile z částky odvodu za kaž,dý den pĺodlení, nejvýše však do rryše tohoto
odvodu.

8.3 Poľušení povinnosđ uvederrých v článku III. odst' 3.1. a 3.2' 1e považováno za méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorrych pľavidlech územních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ľozpočtové kázně ve 1iši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závércćná ustanovení

9.1 Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neuptavená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoých pravidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

9.2 Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fuzí, rczđělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce píecháze1i
práv a a povinno s ti z této smlouvy na ptáv ního nás tup ce.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí' že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel lĺ dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|ttm, popř. zveřejnit, na záldadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

9.4. Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažných' nedostatků pii tea|lzaci akce,
včetně nedodľžení teľmínu odevzdáni vyučtováni poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel opľávněn ł7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní sttany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednán| že si
smlouvu před je1ím podpisem přečetly' tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i

uzavltají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne V Týnci nadSázavou dne

Mgľ. Mattin I(adľnožka
StaÍosta

poskytovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

Ż57 4L Týnec nad Sázavou
-1-

JlřiYrbata
statutáĺní zástupce

příjemce

,;. I ; 
j j *

ť\

.1.
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Jiří Vrbata/606370488
TJ Zbořený Kostelec
Název akce: pravide!ná sportovní činnost

pol nazev

1. volejbalové míče 2 000 Kč

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LI
12

13

14

15

16

L7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Celkem 2 000,00 Kč




