Smlouva ć,.2017 /I/1I

sMLoUvA o poSKYTNUTÍ DoTACE
uzavř'ená' podle $ 70a zálkona ě.250/2a00 Sb., o ľozpočtovýchptaviďech územníchtozpočtů,

ve znění pozděišíchpředpisů

mezi nížeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgt. Martinem l{adĺnožkou
ICO 00232904
se sÍđlem:K Náklí 4a4,25v 41't'ýnec nad Säzavou
bankĺrvĺrísp<licní: Ceská spoÍitelníł'ä.$.' okľcsnípobočka v Příbľami, Týnec ĺadSäzavou
ěíslo účtu:27 -320082359/0800
jako

posĘtovatelĺa straně jedné

(dále

ien,,posĘtovatel')

(dále

jen,,pffiemce')

a

2. TJ Zboíený Kosteĺec
zastoupený Jiřím Vrbatou, staťutáľním zástupcem
se sídlcm: Zboŕený l(ostelec 82,257 47 Týnec nad Sázavou

ICO:47082488

bankovní spoiení: ČS

"'r.,

č' účtu:321975319/O}oa

jako příieĺnce na stľaně đľuhé

ČHnek I.
Předmět smlouvy
1.1.

PosĘtovatel se touto smlouvou zavazĺ1e posĘtnout příjcmci veřejnou Íinančnípodpoľu
(dotaci) v nížesjednané výši a příjemce se złrazuje tuto dotĺci použítpouze
ke siednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

r.2.

Dotace je ve smyslu zőłkona č). 320/2001 Sb., o ÍinančníkonÚole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontľole) v platném zněni, veřejnou
ťtĺančnipođpot<lu
a vztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

7.3.

Neoptávněné použití dotace na jiný než sjednaný účelnebozadńerĺ pĺostředků patřících
posĘtovateli je poľušenímtozpočtovékőzĺě ve smyslu $ 22 záłkona č,.250/2000 Sb.,
o ľozpočtových ptavidlech územníchľozpočtu,v platĺémzněľĺ.
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Čbnek II.

Úč.l dot"c"
2.7.

Dotace je posĘtována ýh:u.dĺě za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na r'ok 2077
pođbodem č. 1 - Pľavidelná čiĺrĺrost,konkĺétně k účeluuvedeném v podľobném
položkovémtozpočtrł,ktery je přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomárbýt dosaženo od
okamžiku posĘtnutí dotace do 31.12,2077.

))

Příjemce je povinen použítdotaci pollŽc kúčeluspeđfĺkovanémuvčl.II. odst.2.1.
PosĘtnuté finančníptostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
PouŻe v souladu s písemnou žádosapříjemce.

2.3,

Z poskytĺutédotace nelze hĺađitzejméĺa:
a)
b)
c)
d)

pokuty a sankce
spláĘ fĺnančníchzávazk& a leasingové splátky

dary (s aýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍĄdaých či spoĘo[áĺdaných příiemcem)
nespeciŕikovarré vydaje (tj. výdaie' které nelze účetnědoložit)

ČHnek III.
PovÍnnosti pffjemce
3.r.

Příiemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele đotace
na všech ptopagačních mateľiálech ke své činnosti, jakoź i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2.

ozĺámit poskytovateli změnu adľesy sidta a dalšíchúđajůuveđenýchve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejĺho uzaviení do úplnéhovyučtování dotace, a to neipoŻđěiido 10-ti
dnů ođedne, kdy ke změně došlo'

3.3

Při své činnosti, ke kteľépoužije đotaci,plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
zôxaznýmí pĺávními předpisy, tj. zejména zajisit vešketá potřebná povolení příslušných
veškeĺéľelevantníobecně zĺpmnépúĺvru
oľgánů státní spĺávy a samosptávy, đodĺžovat
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou'

Čbnek IV.
Výše čeľpánídotace

4.1.

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc koľun česĘch).

4.2.

Celá dotace ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun
Týnec nad Sázavou.

4.3.

Poskytovatel ľozhođlo přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dĺe 06.02,2017
usnesením č. RM2017/03 /14.

4.4.

Dotace bude posĘtĺruta jednotäzově foĺľnoubezhotovostního bankovního převodu

česĘch)j.k

ytź, z

tozpočťuměsta

na účetpříjemce uvedený v zőłl|aví této smlouvy, a to đo30 dnů od pođpisutéto smlouvy

oběma smluvními sttanaĺni.
4.5.

V případě, že příjemce použije finančníprostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpávšechny posĘtnuté finančníptostÍeđkyna stánovený účcl,ie povinen vtátit
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pĺostředky bezhotov<;stĺrímbankovním přcvoĺlem na účęt
poskytovatelĺ takovó fľraĺlčĺrí
poskytol'atele uvedený vzáhllĺvítéto smlouvy, a to neipozőöji do 30 dnů od doručení
písernnévyzvy poslĺytovatele k lejich vráceĺll.

ČtĺnekV.

Vyúčtování
5.1"

Po ukončenítea1izace akcc přcdloží pÍijemce poskytovatcli bez zbytečnćhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vy'űčtováru včetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

5.Ż.

Vyučtováníbude ptovedeno foľĺnoukopií písemností ma)icich náležitosti účetních
<lolĺladůpodle zvláštních pńvních předpisů s označením účctníhodokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií výpisů z účtupříjcmcc
doklady, jimiž
pĺokazujícíchpoužitídotace. Do výčtováłnĺIzezattnollt uýfuadně účetĺrí
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 37.72.2017.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci četpáĺnidotace

v

souladu

se zákonem č),563/1991Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

ČbnekvI.

Časovéužitídotace
6.t.

FinančnípľostředĘ poskytnuté jalĺo dotace v souladu s touto smlouvou isou k použití
do 37.72.2077.

ČHnekVII.
Konffola

7.7.

I'osĘtovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., <l flĺrančnílĺontĺoleve veřejné
spľávě a o změně někteľých zákoĺ:ů.,ve zĺěni pozdějších pi^edpisů, opĺávněn ptovádět
dodtžaváru
u příjemce konttolu účetnictví,případně dalšíchskutečností osvěđčuiících
ustanovení této smlouvy'

7.2.

Příiemce je povinen poskytnout posĘtovateü veškeĺou nutnou součinnosti při provádění
kontĺoly podle čl. VI. odst' 6,1. a poskytnout mu ktomu úěelu veškeĺou potřebnou
dokumcntaci, včetně účetních,finančnícha statisticlĺ.ých r'ýkazů, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen đe$ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o ričetnictví,vplatném zněni, uchovávat účetnízánĺamy a a účętĺrí
doklady.

ČbnekYIII.
Sankce

8.1

Příjemce podpiseĺn této smlouvy beĺe na vědomí, že kaźdépotušení povinností podle
této smlouvy je považovőlno za porušení rozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtových pĺavidlech územníchtozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a posĘtovatelje opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za porušení ĺozpočtové
kázĺěve výši neopĺávněně použĘch ĺebo zađtženýchprostřcdků.
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at

Za ptod\ení s odvodem za poľušeníĺozpclčtovékőzně je příjemce povinen zaplaat penálc
den pľodlení, nejvýše však do wýše tohoto
ve v"ýši 1 pľomile z částly <rdr'crđuza kažđý
odvodu.

8.3.

Porušenípoviĺrnosti uvederých v článku III. oclst. 3.1. a 3.2. je pavaźováno za méně
závažné porušení ĺozpočtovékázně ve sĺnyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb',
o ľozpočtor1ých pľavidlech územních ľozpočtů,ve zněnj pozdějších přeclpisů. \r případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za ponršeníĺozpočtovékázně ve v.ýši
70

o/o

z poskytnuté dotace.

čHnek IX.

Závétećná ustanovení
9.1

o,)

Yzájemná práva a povinnosti účastníkův této smlouvě 1ýslovně neuptavená sc řídí
příďušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtov'ýchpĺavidlech územních
ĺozpočtůa občansĘm zákoníkem.
Příiemcc je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, rczdělení apođ.)či vstupu do lilcr'iđace.V přípađěpřeměny příjemce płecházejí
ptáva ap<rvinnosti z této sľnlouvy na pĺávníh<r nástupce.

9.3.

9.4.

Příjemce beľe na vědorní, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související,kteté má či bude mít poskytovatel k đispozici,isou infoĺmacemi,
ktcté je poskytovatelpovinen posĘtnout žadateltlm, popř. zveřejnit, na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodĺrém pffstupu k informacím, ve zněrupozděiších předpisů.
Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjištěn závzžných nedostatků päi rczllzaci akce,
včetně nedodĺžcnítetmínu ođevzdáruvyúčtováníposkytovaných finančníchpľostÍetlků,
je poskytovatel optárrněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5.

Tĺto smlouvĺ je vyhotovena ve třech

stejnopisech,

z ľĺchźpo

je<Jnom stejnopisu

obdĺží

kaźdá ze smluvních stĺan.
9.6

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že lsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jedĺání,že si
sľrlouvu přcd jejím podpiscľn přečctly, ľozumí ji a s jejim obsahem souľrlasí, a že ii
uzavta)í svobodně avážĺě. Na đůkazvýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nad Sázavou I7,a2.20I7

V Týnci nad Sázavou 03.03.2017

Mgľ. Martin Kadmožka

Jiří Vtbata
předseda

staľosta

příjemce

poskytovatel
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