Smlouva č,.20t7 /1'/10

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavLenápoďe $ 10a zákona č,250/2000 Sb., o ĺozpočto1ýchpĺavidlech územníchľozpočtů,
ve zněĺi pozdějšíchpředpisů
mezi rĺžeuvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou

ICO:00232904

se sídlem: KNáklí 404,257

41,TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec ĺadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

a

2. TJ Týnec naďSánavou z.s.
zastoupená:VětouJunovou'statutátntzástwpce
adĺesa: okfužní 274,257 41, Týĺec nadSázavou

lČo:rcelzlzĺ

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
čísloúčtu:032197 4359/0800

(dále jen

jako příjemce na stĺaně dfuhé

,,příiemce')

Čbnek I.

Předmět smlouvy
1,.1

1,.2.

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v niže sjednané ,.ýši a piíjemce se zavanlje tuto dotaci pouźítpouue
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyshu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteqých zákonů (z,ákoĺ o ŕinančníkontĺole) v platném znětú, veřejnou
ťnančĺípodpoĺou
avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoprávněné polůiti dotace na jný než sjednaný účelnebo zadržeru pĺostředků patřících
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zá,kona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorýchpĺaviďechuzemnich ĺozpočtů,v platném zněnl.
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Čhnek II.
Účel dotac.
2.1.

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rck 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteĺ.ý je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3L12.20t7.

2.2.

Příjemce je povinen použit dotaci polfze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostipříjemce'

2,3.

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky fĺnančníchzávazkli a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpořá'daných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikovaĺéýdaje (tj. qýdaje' kteté ĺelze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti pffiemce
3.1.

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmatetiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příjemce.
3.2,

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údaiůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzaväení do úplnéhovyučtování đotace,a to ne1později do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závzznými pńvrumi předpisy, tj. zejména zajistlt vešketá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺár,7 a samospĺár,y, dodtžovat vešketéĺelevantníobecně závazné pńvľĺ
předpisy včetně pńvnĺchpředpisů vydaných městem Týnec nadSäzavou'

Čbnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: Šedesáttisíckorun

4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve v'ýši 60 000

4.2.

Celá dotace ve v'ýši 60 000
města Týnec nad Sázav ou.

4.3

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace
20.02.2017 usnesením ć,. zM20t7 / 15 /

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

česĘch).

Kč (stovy: Šedesáttisíckoĺun česĘch)je Ątá z rozpočrl
v

ll.

Zastwpitelstvu města Týnec nad' Säzavou dne

oběma smluvními stĺanami.
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4.5

V případě, že příjemce použije finančrĺpĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účel,je povinen vľátit
ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovateli takové fĺnaĺční
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné,ýr"y poskytovatele k jejich vĺácelű.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1,

Po ukončeni rcahzace akce přeďoží pÍijemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozdě1i však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stľučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Výčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchná|ežitosti účetních

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí čeryárĺdotace
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnicwí,ve zněni pozdějších předpisů'

dokladů poďe zvláštních púlvníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií ,.ypi.ů z űčtu příjemce
ptokazujících použitídotace. Do vyúčtovánĺlzezahtnout 1ýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění posĘtnuté v období od 01.01.2017 đo31'.1'2.201,7 '

v

souladu

Čhnek VI.

Casové užitídotace

6.1'

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
đo37.72'2077

Čhnek VII.
Kontĺola
7.1

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
sptávě a o změně některych zákon'ű, ve zĺěnípozdějšíchpředpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

'7n

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při provádění
kontĺoly poďe č1. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluvešketou poĹřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statistických ýkazű, hlášenía zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví,v platném znění, uchovávat účetnízáznamy a a űčetĺu
doklady.

ČbnetVIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každépoľušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušenírczpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtovýchpĺaviďech űzemruch ĺozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požađovatúhľaduodvodu za poľušenítozpočtové
kázně ve v'ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2

Za prodIeĺĺs odvodem za porušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zaplaat penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvođuza kzždý den pĺodlení, nejrýše však do v,ýše tohoto
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méné
závažĺépoľušeníľozpočtovékäzně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoqýchpĺaviďe ch uzemních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázĺě ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závěrcčná ustanovení
9.1

9,2.

9.3.

9,4.

9.5.
9,6.

v této smlouvě v'ýslovně neupmvená se říď
Yzájemná práva a povinnosti účastníků
zákonem
o ĺozpočáwýchpĺaviďech územních
zejméĺa
předpisy,
přísíušnými_pá,rními
tozp očtůa občanský m zákonikem.
Příiemce je povinen bez zbytečĺéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczđěleníapod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na právniho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že t^to smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\űm, popř. zveřejnit, na zá}Jađězákona
č. 106/ 1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezĺěni pozdě1ších předpisů.
Příjemce beľe na vědomí, že v pÍípadězjištění zävažných nedostatků pii rcallzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdáni r,f'účtováníposkytovaných finančníchpľostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech )eho žádosti o poskytnutí
dotace z ptostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nĺchžpo jednom stejnopisu obdňí
každá ze smluvních stĺan.
Smluvní stfany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednání, že si
smlouvu před jeiím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
lzavíĺajisvobodně avážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoľučnípođpisy.

V Týnci

nad Sázavou 27.03.201,7

Mgĺ. Maĺtin l{adnožka

VěraJunová

starosta

předseda

poskytovatel

pfltemce

Sttánka 4 z 4

Listl

tabulka C

Rozpočet
Vvplnil

/

telefon lVěra Junová 723726 848

Subjekt lu ľýnec nad Sázavou, z. s.
Název akce: Program 1- Pravidelná člnnost mládeže
ool

Kč

název

t
2
3

cestovné, startovné
odměny TR
ostatnÍ režijnÍmateriál, opravy, vybavení,
pomůcky, drezy.......

3s000

Celkem

60000

10000
15000

4
5

6
7

8
9
10

t7
t2
13

L4
15

t6
L7
L8
L9
20
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