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1. Město Týnec nad Sázavou l řj |1*-Ł-

zastoupené StaÍostou města Mgľ' Martinem l(adľnožkou I l łlii 'u'i'x-1---*.t'_-- -*^--tou mesta lugÍ' Lvrarünem l\aqľnozKou 
|Čĺstĺl ;' iICO:00232904 1,, ,.,,., ,. i

se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad Sázavou Ľ;l'iýi l'il Ul|y' 1 _

Smlouva ć,.20116/2/L6

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pľavidlechílzemnich tozpočtů,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbľami, Týĺec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovate|")

2. TKTýnec naďSánavou
zastoupený Romanem Plachtou, statutáĺním zástupcem
IC: 61,6601,32

se síďem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: BÚ Tenis TI( Týnec nadSázavou
číslo účtu: 322002359 /0800

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

ČHnek l.
Předmět smlouvy

^

1,.1

1.2

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ĺíže sjednané "ýši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některých zákoĺtĺ (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona'

Neopĺávněné pol:žiu dotace na 1ný než sjednaný účel nebo zadtženĺ pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušenim tozpočtovékázně ve smyslu \ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnl'

Sttínka 1 z 4



2.2,

2.3.

čbnek II.
Úč.l dot"".

2.1 Dotace je poskytována ýbrađně za účelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rok 2016,
Pľogĺam 2 - jednotázové akce pĺo děti a veřejnost, konkľétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ľozpočtu, kteľý je přílohou č. 1 této smlourry, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen polžít dotaci pouze kúčelu speciÍikovanému včl'II. ođst' 2.1'
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použiq
polze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazki a leasingové splátky
c) dary (s vyjimkou věcných cen v soutěžich poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanévydaje (tj. qŕdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek 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 adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od je1ího lzavieĺí do úplného v}'tlčtování dotace, a to nejpozděii do 10-ti
dnů ode dne' kdy ke změně došlo.

J.J, Při své činnosti, ke kteĺé použ\e dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávními předpisy, ý. zejména zajísĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právní
předpisy včetně právnlch předpisů vydaných městem Týnec ĺad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání đotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 14 000 Kč (slovy: čttnáct tisíc koľun
česĘch).

4.2' Celá dotace ve wýši 14 000 Kč (slovy: ćttnáct tisíc korun česĘch) je Ątá z rczpočtu
města Týnec nad Sázav ou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zM20t6 / t0 / t3.

4.3.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví 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 přípaclě, že pbĄemce použije ťĺnančrĺ pĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo

nevy3.ĺpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovĺ-lstním bankovním převođem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smloulry, 
^ 

to nejpozději ĺ1o 30 dnů od doĺučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcallzace akce předloži pÍíjemce poskytovateh bez zbytečného oclkladu,

nejpozději však do !5.t.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich právnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace lhrazena, včetně kopií wýpisů z :učtv příjemce
prokazujicích p oužití dotace.

Příjemce ie povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu

se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnicťví, ve zĺěĺĺ pozdějších předpisů'

ČHnek vĺ.
Časové užiti ďotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použit:
do31.12.2016.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně některych zákonů, ve zněni pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržovánl
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle č1. VI' odst. ó.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 ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb', o účetnictví, vplatném zĺěni, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

7.2.

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení tozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoých pĺavidlech uzemnich ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve ryši neopľávněně použiých nebo zadľžených ptostředků.

8.1
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8.2 Zapľ<>d\ení s odvoĺlem za poľušení ĺozpočtor'ó kázně je příjernce povinen zapLaút penále
r.e výši 1 pĺomile z část\<y odvodu za \<aždý den pľodlení, nejvýše však clĺl rýše tohoto
odvodu.

8.3. Poĺušení povinností uvedenýclr v článku III. odst' 3.1'. a 3.2. je považ<>váno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst' 6 zákona č' 250/2000 Sb''
<l ĺozpočtorýclr pľavidlech územních tozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poľušení ĺozpočtové kázně ve r,ryši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavefecna ustanovenl

9.1 Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtorých pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákoĺíkem.

9.2. Příjemce je povinen bez zbytečného odk1adu informovat poskytovatele o své přeměně
(fi:zĺ, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace' V případě přeměny příjemce püecházeji
pĺáva a povinnosti z této smlouvy ĺa právnibo nástupce.

9.3. Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy s plněním této
smlour,7 související, kteń mä či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateI',im, popř. zveřejnit, na zál<]ađě zäkona
č' 1,06/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve zněĺí pozdějších předpisů.

9.4. Příjemce beľe na vědomí' že v pöípadě zjištění závažných nedostatků pĹi reallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzdáni vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.s. Tato smlouva je r,ryhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdĺží
každá ze smluvních stĺan.

9.6. Smluvní StÍäny shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 1i

uzavlĺají svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V TÝnci nadSázavou dne j ĺ- l'ł{ V T,ŕnci nad Sőzavol; dne 3 j - /ł /í

7K n, S.

Mgĺ. Maĺtin l(adľnožka
StaťoSta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavorr
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tabulka C
777090709

Subfekt Tt( NAD

telefon Roman Plachta

Názevakce: lednorázovéakggpľoděttaveřeJnost
tenisové

pol název Kč

x Ten. mlče 4 000
2 turnaje - poháry, doplňky atd.Ceny do 7 500
3 občesWení 2 500
4
5

6

7

8

I
10

11.

tz
13

t4
15
16

77

18

19

20
ZL
zz
23

24

z5
26
27

28

29

30
31

32

33
34

35

36
g7

38

39

40
Celkem

TKTýnEq n. S, /,
TENlso\líKLUB l//.,

257 4!'lýnec naa saząÝffi q/,/
lto 6ĺ€ ôo 132 i - 

/




