Smlouva ć,.2077 /1/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená, podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'rych praviďechilzemnich
v e zněni pozděj šíchpředpisů

tozpočtu,

mezí nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou

zastoupené staÍostou města Mgľ. Mattinem I(adĺnožkou

ICO:00232904

se síďem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Säzavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. TJ JAWA Bĺodce
zastoap ená l(aĺlem Juklem
se sídlem: Bľodce 32,257 47 TýnecnadSázavou
lČo: +agzlgos
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
čísloúčtu:2001'1, 63986 / 201'0

jako příjemce na stľaně dľuhé

Čbnek I.

Předmět smlouvy
1..1

1,.2.

1,.3

Poskytovatel se touto sĺnlouvou zavazuje poskytnout příiemci veřejnou finančnípodpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lryši a příjemce se zavanlje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákontĺ (zákon o fĺnančníkontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finančnípodpoĺou a vztahaji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.
Neopĺávněné použitídotace ĺa jný než sjedĺaný účelnebo zadtženípĺostředků patřících
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rczpočtoých pĺaviďech územních tozpočtů,v platném zĺěru'
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1

Dotace je poskytována výhradně za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2077
- Ptavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteĺ.ý 1e přílohou č. 1 této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace đo3t,l2.20t7.

2.2,

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnančníprostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky ŕinančníchzávazků'a leasingové spláĘ
c) dary (s qfjimkou věcných cen v soutěžíchpořádaných či spoĘořádaĺých, příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj.ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

pod bodem č. 1

Článek III.
Povinnosti příiemce
3.1.

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

vystoupeních příjemce'
3.2.

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojđe-li
k nim v době od jejího uzavřeni do úplnéhovyučtování dotace, a to ĺejpozději đo10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Ąa

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

J.J.

stanovené obecně
záĺvaznými ptávnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní sprár,7 a samospĺávy, dodtžovat veškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvní
předpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.

Výše čeľpánídotace
4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 7 000

česĘch).

Kč (slovy:

Sedmtisíc kotun

Kč (slovy: Sedmtisíc koĺun česĘch)je Ątá z rczpočtll

4.2.

Celá dotace ve ýši 7 000
města Týnec nad Sázavou.

4.3.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastupitelsn'u města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením č,. ZM20t7 /15/t1.

4,4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záthIaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.
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4.5.

V případě, že pÍijemce použije finančnípĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účeI,ie povinen vrátit

poskytovateli takové finančnípľostředky bezhotovostním bankovním převođem na účet
to nejpozději do 30 dnů od doľučení
poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy,
^
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování
5.1.

Po ukončetíteahzace akce přeďoží pÍijemce poskytovateh bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

5.3

Vyučtování bude pĺovedeno formou kopií písemností majícíchnáIežitosti účetních
đokladůpodle zvláštních pńvnlch předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazefla, včetně kopií wýpisů z űčtlu příjemce
ptokaza1ícich použitídotace. Do vyúčtováníllzezahtnout výhľadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31.1'2.2017.
Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci če1pánídotace
se zákonem č. 563/199L Sb., o účetnicwí,ve zněnípozdějších předpisů.

v

souladu

Čhnek Vl.
Casové užitídotace
6.1.

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.2017.

Čbnek VII.
Kontľola
7.1

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
sptávě a o změně některych zäkon'ű, ve zněni pozdějšíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce konÚolu účetnictví,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdo&žování
ustanovení této smlouvy.

7.2

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti pä pĺovádění
kontoly poďe čl. VI' odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statisđckých ýkazű, hlášenía zpt^v, 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 zĺění,uchovávat účetnízázĺamy a a učetĺĺ
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce
8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé,poĺušenípovinností podle
této smlouvy je považováĺoza poľušenírczpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých praviďech űzemnich tozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovatúhĺaduodvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve v,ýši neopĺávněně použiých ĺebo zadtžených pľostředků.
Saánka3 z 4

8.2.

Zaptod|ení s odvođemza poľušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zap|aĺt penále
ve qýši 1 pľomile z čá,srky odvodu za každý den pĺoďení, nejvýše však do qýše tohoto
odvodu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné poľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č.250/2000 Sb.,
o tozpočtorých pĺavidlech l:zemnich ĺozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. V přípađě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Záy&ečná ustanovení
9.1

9.2.

9.3.

YzáĄemná ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě v,ýslovně neuptavená se říđí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zäkonem o ĺozpočtoqýchpravidlech územních
tozpočtůa občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzí, rozdělení apođ')či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy na pľávního nástupce.
Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, )akož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\tlm, popř. zveřejtit, na zákJadě zákona
č. 1,06/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněnípozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomi že v pöípadě zjištění závažných nedostatků pii reatlzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdání výčtováníposkytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

9,6.

Smiuvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavfuají svobođně avážně. Na důkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nađSĹzzvou

V Týnci nadSázavou 27.03.201'7

1,3.03.2017

Mgĺ. Maĺtin l(adĺnožka

IQĺelJukl

stafosta

předseda

poskytovatel

příjemce
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Rozpočet

tabulka C

602123977
JAWA Brodce
Náze Pravldelná činnost
Karel Jukl

pol

název

Kč

7

2

Tu

Sta

5000
2000

ní

U

3

4
5

6
7

I
9

10

It
L2
13

L4
15

t6
T7

18

t9
20

2t
22
23

24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37

38
39

40
Celkem

/vľĺ,t*..Z7,7,

- --Y-

Aft

7000

_

C NAI)
K Náktí
257 47 Týnec
-9-

U
u

