Smlouva

č,. 2017

/1/ 5

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavienápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorýchpĺaviďech územníchrozpočtu,
v e znění pozděj šíchpředpisů
mezi nže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Mattinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 4t Týĺec nadSázavou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
jako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. TJ JAWA Peceĺađy,z.s.

astoup ená Tomá š em Z azv onilem
IC:47082852
se sídlem; Peceľady 5,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Poštovníspořitelna
čísloúčtu:246 259 012/0300
z

jako příjemce na stĺaně dľuhé

Čhnek I.

Předmět smlouvy
1.1

1,.2.

1,.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťtnančnlpodporu
(dotaci) v niže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazu1e tuto dotaci pol:žit pouze
ke sjednanému účelua splĺ:it dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o Íinančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteých zákoni Qákon o finančníkontĺole) v platném znění, veřejnou
finančnípodpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopĺávněné použitídotace na jný než sjednaný účelnebo zađtženipĺostředkůpatžĺcich
poskytovateli je porušenímľozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zá'kona č' 250/2000 Sb.,
o ľozpočtových pĺaviďechiszemnich ĺozpočtů,v platném zněĺĺ,
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ČHnek II.
Účel đotace
2.1

Dotace je poskytována ýbtadně za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na rok 2077
pod bodem č. 1 - Pĺavidelĺráčinnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteqý je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺéhomábýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31.l2.20t7,

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být poažíq,
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejménaz
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkli a leasingové splátĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované vydaje

(t1.

v.ýdaje, kteté ĺe|ze účetnědoložit)

čhnek III.

Povinnosti příiemce
3.1,.

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

3.2.

oznárnit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavietű do úplnéhovyúčtovánídotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při

své činnosti, ke kteĺépoažije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené obecně
závaznými právnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeľéĺelevantníobecně závazĺé pńvní
předpisy včetně ptávnlch předpisů vydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryánídotace

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve
koľun česĘch).

4.2.

Celá dotace ve 1ýši 41 000 Kč (slovy: Čtyřicetiednatisíckorun česĘch) je
ĺozpočtuměsta Týnec nađSázavorl.

4.3.

4.4.

1iši 41 000 Kč (slovy: Čtyřicetiednatisíc

Ątá

z

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelsťĺ'u města Týnec nađSázavou dne
20.02.2017 usnesením ć.. zM20t7 /15/1l.

Dotace bude posĘtnuta jednorázově foľmou bezhotovostního bankovnfüo převodu
na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.
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4.5.

V případě, že pÍíjemcepoažIje ťĺnaĺčnipĺostředky v Íozporu S touto sĺrlouvou nebo
nevyčeryá všechny poskytnuté Íinančníptostředky na Stanovený účel,je povinen vrätlt
poskytovateli takové finančĺĺpĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smloury, to nejpozději do 30 dnů od doľučení
^
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺí.
Čhnek V.
Vyúčtování

5.1.

5.2.

Po ukončeni rca|izace akce přeďoži piíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyűčtován včetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Výčtováníbude ptovedeno foĺmou kopií písemností majícíchĺáIežítostiúčetních
dokladů podle zvláštnĺch pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z űčtw příjemce
ptokazrljicích použitídotace. Do vyúčtovánílzezaLltnout qýhtadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.201,7 do 31',1'2.201'7.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci če1pánídotace

v

souladu

se zákonem č, 563/1'991Sb., o účetnicwí,ve zněni pozdě|ších předpisů.

Čhnek VI.

Časovéužítídotace
6.1.

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

Čhnek YII.
Kontľola
7.1

7'.)

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteqých zákonů, ve znětű pozdějšíchpředpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontroly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou poĹřebnou
dokumentaci, včetně účetních,fĺnančnícha statistických výkazű, hlášenía 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,vplatném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a ačetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každépoľušenípovinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušeníĺozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptaviďech űzemnich ľozpočtů,ve zněĺípozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľaduodvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve 1ýši neopľávněně použiĺýchnebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

Za ptodLenl
odvodu.

8.3.

povinen zap|atlt penále
částky odvodu za každý den pĺoďení, nejrýše však do 'qýše tohoto

s odvodem za poľušeníĺozpočtovékázně je příjemce

ve qýši 1 promile

z

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méĺě
závažĺépoľušeníĺozpočtovékőĺzně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoýchpľavidle ch űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušení rozpočtovékázně ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

ČHnek IX.

Zá,ľľ'ércćná ustanovení
9.1

v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o rozpočtorých pĺaviďech územních
ľozpočtůa občanským zákonikem.

9.2.

9.3

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pi.echázeji
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadateItlm, popř. zveřejnit, na zálďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,veznění pozdějších přeđpisů.

9,4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v püipađězjištění závažných nedostatků pťt rcahzaci akce,
včetně nedodľženíteľmínu odevzdání vyučtování poskytovaných ťĺnančnlchpĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředkri poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je r,7hotovena ve tíech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá,' ze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pńvnlma jednáĺĺ,že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasi, a že jí
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

06.06.2017

staÍosta

Tomáš Zazvonil
předseda

poskytovatel

příjemce

Mgĺ. Maĺtin I{adnožka
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la/ľ"l(ĺr
Pľogľam1-tabCsuma

Rozpočet

tabulka C

Vyplnil / telefon: Michal Krumpholc
Subjekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.
Název akce: Program 1 _ Pravidelná sportovní a zájmová činnost
pol

název

1,

Nájemné

2

Cestovné, startovné

3

odměny trenérům
Ceny pro soutěžícÍ
SportovnÍ pomůcky
ostatní (na př. rozhodčí)

4
5
6

608 313 174

Kč

7 500'00 Kč
10 000'00 Kč
5 500'00 Kč
3 000'00 Kč
10 000'00 Kč
5 000'00 Kč

7
8
9
10

TL
L2
13

L4
15

t6
L7
18
19

20

2t
22
23

24
25
26
27
28
29

Celkem

41 000'00 Kě
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1

