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Smlouva ć.20L6/3/1

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pĺavidlech územních ľozpočťů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41,TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Č.rŕĺ spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbrami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. FK FERcoM Týnec nad Sázavou
u as toup ený : Zby řlkem B attlem, statutáľním z ás tup cem
adĺesa: K Náklí 509,257 41' Týnec nadSázavou
lČo: +soe+zsz
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 32201'0359 / 0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále 1en,,příiemce")

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.1..

1.2

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou fĺnanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce se zavazuje ťuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákoĺa č, 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné sptávě
a o změrrě některych zákoni (zákon o finanční konttole) v platném zněĺĺ, veřejnou
finančnĺ podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,

Neopĺávněné použiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadrženl pĺostředků patiicích
poskytovateli je poĺušením rczpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtov'ých ptaviďechűzemnich tozpočtu, v platném zněnl.

Clánek II.
Účel dotace
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2.2.

2.3.

2.1. Dotace je poskytována ýbtadně za űčelem uvedeným v Ptogľamu dotací na rck 2016,
Pľogĺam 3 - ű&žba a modet'nizace spoĺtovišt', konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočtu, kteý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí đotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen pollžít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. ođst' 2.1.

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

Z poskytnuté dotace ĺe|ze htađtt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované vydaje (tj. vydaje, kteľé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele đotace
na všech pĺopagačních mateńáIech ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších úđajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího lzavření do úplného vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

.). -). Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými právĺímí předpisy, tj' zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní sptár,7 a samospĺár,7, dodtžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné pńvnl,
předpisy včetně pńvnch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Clánek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r,yši 260 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc
koľun česĘch).

Celá dotace ve vyši 260 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc koĺun česĘch) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

3.2

4.2.

4.3

4.4.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelswu města Týnec nad, Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č,. Z]s'ĺ2016 / t0 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stľanami.

V přípađě, že pÍijemce použIje finanční pĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté flnančnt pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

4.5.
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poskytovatele uvedený v záhIaví této smlourry, a to nejpozději do 30 ĺlnů od doĺučení
písemné ,ryrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončení rcallzace akce předloží přijemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15.1.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování buĺle pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních pńvních předpisů s označením účetnfüo dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopí oypi'ů z učtw příjemce
p rokazu1ících p oužití dotace.

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

ČhnekVI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako ĺlotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

Čhnek VII.
KontÍola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovfuĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst' 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1'991, Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a í:,četní
doklady.

Čbnek YIII
Sankce

Příjemce podpisem této smloułry bete na vědomí, že každé poĺrršení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtor"ých pĺavidlech űzemnlch ľozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatd'je optávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve v'ýši neopľávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

Za prod|ení s odvodem za poľušení tozpočtovékázĺě je příjemce povinen zap|aat.penále
ve výši 1 pĺomile z částky odvodu za každý đen ptodlení, nejlýše však do výše tohoto
odvodu.

8.2.
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8.3.

9.1

9.2.

9.3

9.4

9.5

9.6.

Poľušení povinností uvederrých v článku III' odst. 3.1. a 3.2. 1e p<>važován<> za méně
závažĺé poĺušení ĺozpočtové kázně ve Smyslu \ 10a odst. ó zákoĺa č' 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V pi'ípadě
porušení těchto povinností se uloží pĺ'íjemci odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Záwětećná ustanovení

Yzájemĺá, práva a povinnosti účastníků v této smlouvě qíslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtových pľavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(Íűzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍec|lázejí
ptáva a povinnosti z této smloułry na právniho nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že t^to Smlouva' jakož i další dokumenty S plněním této
smlour,ry související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou infoĺmacemi,
kteĺé je posĘtovatel povinen poskytnout žadatelrlim' popř. zveřejnĺt, na zäLdadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piipadě zjištění závažných nedostatků pĹi rca|ĺzaci akce,

včetně nedodtžení teĺmínu odevzdáni vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn r,ryIoučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejíĺn obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne V Týnci nadSázavou dne

^--Q,s-.
Mgĺ' Maĺtin l(adtnožka ZbyněkBard'

statutáľní zástupce

posĘtovatel příjemce

'ýIEsTo TÝNEC NÁD sÁzAvou
K Náklí 404

l57 4I Týnec nad Sázavou
-1-

stafosta

B A L o V Ý K
F E R o M

I

F o T

257 4
c

n. sá2

L U B
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Rozpočet tabulka C
Gustav Votánek
tK FERcoM Týnec nad Sázavou

Náze Rozpočet na provoz a údržbu 2106

pol nazev Kč

L Správec - hrací plocha (sekání,vá lcová ní,závlaha,osev trávy

2 Hnoj ivo - 3x ročně 40.000

3 Travnísemeno k dosevu 5.000

4 Rašelina lx za rok (firma) 20.000

5 Prořez trávy 1x za rok (fĺrma) 20.000

6 Latex,vápno pro p růběžné lajnování 10.000

7 Benzin,olejdo sekačky cca 50x za rok 20.000

8 opravy sekačky,náhradní d íly 10.000

9 Správec - kabiny - praní prádla,úklid

10 Elektrická energie - osvětlení,závlaha 20.000

1,L Plyn - topení,ohřev vody 40.000

t2 Voda - kabiny,sprc hy s0.000

13 Prací prášky,hygĺenické potřeby 10.000

14 Drobné nákupy - žárovky atd L0.000

15 Revize bojlerů a kotlů 5.000

L6

L7

18

t9
20

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 260.000




