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SMLOUVA o PoSI(YTNUTÍ DOTACE
ii' i',,,ľ,';,,j,;

pĺavidlech uzémnich ĺozpočtů,uzav{ená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ĺozpočtorých
ve zněni pozdějších předpisů

mezi ĺíže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nađ Sázavou
zastoupené staĺostou města Mgĺ' Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Nák1í 404,257 41, Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., ok-íesní pobočka v Příbtami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel")

a

2. TKTýnec nad Sázavou
zastoupený Romanem Plachtou, statutátním uástupcem
IC 616601,32

se sídlem: Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: BÚ Tenis TI( Týnec nadSázavou
číslo účtu: 322002359 /0800

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

Čhnek l.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťtnančnt podpotu
(dotaci) v níže s)ednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

1.2 Dotace je ve smys|u zákona č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné správě
a o změně někteqých zákoni Qákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztabuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona'

1.3. Neopĺávněné použiĺ dotace ĺa 1iný než sjednaný účel nebo zadtźení pĺostředků patřících
poskytovateli je poĺušením rozpočtovékázně ve smyslu $22 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněni.
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2,2.

2.1

2.3.

3.1,.

3.2.

3.3.

4.1.

4,3.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhradně za Ĺlčelem uvedeným v Pľogĺamu dotací ĺa rok 2016,
Pĺogĺam 3 - ű'držba a modetĺizace spoľtovišt', konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém tozpočtu, kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouŽe kúčelu speciÍikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľadit ze)rnéna:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazkli a leasingové spláĘ
c) dary (s r,"ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámjt poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍení do úplného vyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteľé použĺje dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pľávními předpisy, t1. zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánů státní spńlry a samosprár.7, dodt'žovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné pńvni
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad'Sázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět
tisíc koĺun česĘch).

Ce|á, dotace ve vyši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc koĺun česĘch) 1e

Ątá z ľozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasttlpĺtelstrru města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č,. zN'Í2016 / 10 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záb|avi této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.2.

4.4.
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4.5

5.1.

5.3

5.2.

V případě, že piljemce použíje finanční ptostřeclky v Íozpofu S touto smlouvou nebo

n"oy8eľpá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
posĹytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhLaví této smlour,7 ) 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné oýrrry poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcahzace akce předloží piíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do t5.t.2017, r,yúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežítosti účetních
đokladů podle zv|áštnich právnich předpisů s označením účetního dokladu a poIožky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z rlčtu příjemce
ptokazujicich použití do tace.

Příjemce je povinen vést řáclnou a oddělenou evidenci četpánĺ dotace v soulađu

se zákonem č. 563/1991, Sb., o účetnicwí, ve zněni 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.

Článek VII.
Kontľola

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

spľávě a o změně někteých zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dođtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou 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 ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí, v platném zĺěĺí, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smloułry bete na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlour,7 je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zák<>na

č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech ilzemnlch tozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve 1ýši 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.

7apt<>d|errí s odr.odcm za poľušení ľcrzpočtové \<ázně je příjemcc povinen zap|aĺt penále
ve výši 1 pĺomile z částky odvodu za každý dcn pľodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností ur.edených v článku III. odst. 3.1. a 3,2. je povaźovánĺ> za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.'
o ĺozpočtorrych pĺavidlech űzemních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtovć kázně ve ýši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
Lavetecna ustanovenr

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této sĺnlouvě rýslovně neuptavená se řídí
příslušnými pľávními předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtoqých pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny pi'íjemce pŤecházejí
ptáv a a povinnosti z této smlour,7 na ptáv ního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy S plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poslĺytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na záHađě zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v piípadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedodĺžení teľmínu odevzdání ,"ryučtováni poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyklučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

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

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednáni, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlrají svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne
'3 ĺ łłĺĺ V Týnci nadSázavou dne 3. l 'łłĺľ

TK n, S.
KLUB257

Mgĺ. Maĺtin l(adĺnožka -1-

Stafostá statutátní zástupce

posĘtovatel

MEsTo TÝNEC NAD SAZľrVĺi 'K Náklí 404
257 4L Týnec nud Sá"''.',,'.
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Rozpočet tabulka c
telefon Roman Plachta / 777o9o7og

TK NAD
Název akce: A MODERNIZACE

pol. název ; údržba kurtti, oprava dvorce, závlaha Kč

1 Jarnĺúdržba 3 dvorců (f.KNoR) 32000
2 Antuka na dvorce 19350
3 Umělé čáľy na dvorec 8000
4 Ten. Sĺť 3500
5 ochraná síť 2300
6 Materiál na údržbu sportoviště 4700
7

I Externí srovnán Í dvorce- ěástečná rekonstrukce 42250
9 (pomocĺ nové škváry a antuky)
10 Umělé ěáry na dvorec 8000
11 Ten. 5ĺť +wimbledon 3700
72 Doprava antuky + škváry 5200
13

t4 Vybudován| zavIažovánÍ na dvorcłch 110000
15 (bagrován í, materiáI, elektroinstalacą za pojen ĺ a ostatní)
16
77

18

19
20

2t
22

23

24
25

26

27
28
29

30

31

32

33
34
35

36
37

38
39

40
Celkem 239ffr0

TK

257 41 TÝnec
lčo gĺo

nad
.t.




