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Smlouva ć,.2017 /1/L2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍ'ená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o tozpočtov,ých ptavidlechűzemnich ĺozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

mezí nlže uvedenými smluvními sttanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené stafostou města Mgľ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41, Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

ĺadSázavou

(dále

jen,,posl|ytovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. TKTýnec nad'Sázavou
zastoupený Romanem Plachtou, statutáĺnímzástupcem
IC: 61660132
se síďem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: BÚ Tenis TI( Týnec nađSázavoa
čísloúčtu:322002359 /0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1,.1

1.2.

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v ĺllžesjednané oyši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o fĺnančníkonttole ve veřejné spĺávě
a o změĺě některych zákonű (zákon o finančníkontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopĺávněné použit: dotace na jiný než sjednaný účelnebo zadtženi pĺostředkůpatžicich
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺaviďech územníchtozpočtu, v platném zněni.
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Čhnek ll.
Účel dotace
2.1.

Dotace je poskytována výhndně za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 20']'7
pod bodem č. 1 - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteý je přílohou č. 1 této smlour7, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 3L.12,20t7,

2.2.

Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Ínančnĺpľostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žá"dosĺpříjemce.

2.3

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍädanýchči spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (q.ýdaje'kteĺénelze účetnědoložit)

ČHnek III.
Povinnosti příjemce
3.1.

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačnĺch materiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2.

ozĺámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údaiůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího :uzavĺ'eni do úplnéhovyúčtovánídotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
zźnaznými právnimí předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
orgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně pĺávníchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeqpánídotace
4.1,

Poskytovatelposkytne příjemci dotaci ve aýši 56 000 Kč (slovy: Padesátšesttisíc korun

česĘch).

4.2.

Celá dotace ve výši 56 000 Kč (slovy: Padesátšesttisíc korun česĘch)je
ĺozpočtuměsta Týnec nadSázavou.

4,3.

Poskytovatel tozhoď o přidělení dotace v Zasflpitelstyu města Týnec nad Sá,zavou dne
20.02.2017 usnesením ć. z]N'ĺ.2017 / t5 / tl.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu

Ątá

z

na účetpříjemce uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami.
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4.5.

V případě, źe pÍíjemce použije finančnípľostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté finančníptostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhllavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné oýr"y poskytovatele k jelich vtácetĺ,

Čbnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeni rcahzace akce předloží pÍíjemce poskytovateh' bez zbytečnéhoodkladu,

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

5.3.

Vyúčtováníbude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchná'Ležitosti účetních
dokladů podle zv|ášaich pńvnlch předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z účtupříjemce
ptokazujicích použitídotace. Do vyúčtovánlzezahtnout v,ýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění posĘtnuté v období od 01.01,2017 do 31'.12.2017.
Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci čeryáni dotace

se zákonem č. 563/1'991' Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů'

v

souladu

ClánekVI.

Casové užitídotace
6.1

Finančníprostředky poskytnuté jako dotace v souladu
do 31,.12,2017.

S

touto smlouvou jsou k použití

ČbnekVII.
Kontľola

7.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinančníkontĺole ve veřejné
sptávě a o změně některych zákonů, ve zněĺi pozdějších předpisů, optávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetĺrictví,
případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnicwí,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a učetsĺ
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za poľušeníĺozpočtovékáĺzĺě ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorrych pĺaviďech űzemnlch ĺozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate| je opĺávněn požađovatúhtadu odvodu za porušení rczpočtové
kázně ve q;iši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.
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Za ptođIenl's odvodem za poľušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zapl..a:jrt penále
ve wýši 1 pľomile z částky ođvoduza každý den pĺodlení, nejqýše však đo1ýše tohoto

8.2.

odvodu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtowých pĺavidle ch Ĺlzemnich ĺozpočtů,ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve výši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,ľ|,ércčnáustanovení
9.1,.

v této smlouvě výslovně neuptavená se řídí
Yzájemnä práva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvnimí předpisy, zejména zákoĺem o ĺozpočtorrychpĺaviďech územních
tozpočtůa občanským zákonlkem.

9.2.

9.3.

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzĺ, rczđěleníapod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
pńva a povinnosĺ z této smlouvy na pĺávníhonástupce.
Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteté mä či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľéje poskytovatel povinen poskytnout žadateItlm, popř. zveřejnlt, na zá|dadě zákona
č. 1'06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněĺípozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadězjištění záxažných nedostatků pii rca|lzaci akce,
včetně nedodĺženíteľmínuodevzdänĺvrričtováníposkytovaných fĺnančníchpĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v násleđujícíchdvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele'

9.5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nĺchžpo jednom stejnopisu obdňí
každá ze smluvních stĺan.

9.6

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou zptisobilé k tomuto pĺávnímujednánl, že si
smlouvu před iejím podpisem přečetly, tozamí jí a s )ejím obsahem souhlasí, a že ji
lzavtají svobodně avážĺě. Na důkaz aýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy'

V Týnci nadSázavou

'/3''ĺĺz'

V Týnci nadSázavou

Mgr. Maĺtin I(adĺnožka

4il,ĺĺ2^,

^

ta.

StaÍoSta

poskytovatel
TKTýnec n. S.

TENlsoVý KLUB

257 41 Týnec nad Sázavou
lco 616 60 132 -ĺ-

'ĺlĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU

K Náklí 404

257 4I Týnec nad Sázavou
-1-
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lnil /

telefon

tabulka C
Roman
TK

Název akce:

pol.

Plachta

/

777090709

VOU
rtovní a mová činnost dětí

EC NAD

Pravidelná

nazev

Kč

24000

Pronáiem halv + sportovĺště
Tenisové míče
Pomůcky tréninkové/ doplňky hráčské
odměny trenérům
CenV pro soutěžící
Cestovné / startovné

1
2
3

4
5
6

14 000
10 000
3 000
2 000
3 000

7
8
9
10
LT
72
13

L4
15

L6
77
18

L9
20
27

22
23
2Ą

25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39

40
Celkem

257

n,

t-

