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Smlouva ć,.20t7 /2/12

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavł'ená" pođle$ 10a zákona

č.250/2000 Sb., o tozpočtorých pĺaviďechuzemnich tozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou

zastoupené staĺostou města Mgt. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nadSäzavol
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s', oktesní pobočka v Příbĺami,Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

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

jako příjemce na stĺaně druhé

(dále ien

',příiemce")

Čbnek I.

Předmět smlouvy
1.1,.

1.2.

1,3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v ĺížesjednané lryši a piíjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb', o finančníkontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonů (zákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
Íinančnípodpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněné použiĺdotace na jný než sjednaný účelnebo zadrženĺptostředků patiícich
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtových pľaviďech územníchĺozpočtu,v platném zněnl'
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Čbnek Il.
Účel dotace
2.1,

2.2.

z.J.

Dotace je poskytováĺna lýhradně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací ĺa rck 2077
pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce lýnzně pĺopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podľobném položkovémĺozpočtu,ktery je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3|,12.2017.
Příjemce je povinen použit dotaci polze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1'
Poskytnuté finančnípľostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žáđostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze hľadit zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančníchzávazkű a leasingové splátĘ
c) dary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoĺádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. vydaje,kteté ne|ze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce
3.1.

Příjemce se zavzzuje uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech propagačníchmateńáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2.

oznámit poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavteni do úplnéhovyučtovőłnl dotace, a to ĺejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

J,J.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závaznými pľávnimi předpisy, tj. zejména zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné právnl'
předpisů vydaných městem Týnec nađSázavors.
předpisy včetně púĺvĺĺch

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace
4.1,

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 15.000

4.2

Celá dotace ve qýši 15.000
města Týnec nad Sázavou.

4.3.

4.4.

česĘch).

Kč (slovy: Patnácttisíc koľun

Kč (slovy: Patnácttisíc korun česĘch)je Ątźĺz tozpočtu

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastlpítelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć. zis'[2017 / 15 / 1l.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního 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 piíjemce použije fĺnančníprostředky v ÍoŻpofl'r s touto smlouvou nebo

nevyče1pá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účel,je povinen vľátit

poskytovateli takové fĺnančnípľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v zählavi této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od doručení
'
písemné oýrry poskytovatele k jejich vtáceni,

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

5.2.

5.3.

Po ukončeni realízace akce předloži pťĺjemceposkytovateh bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, výčtovánívčetně sľučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Vyúčtováníbude pľovedeno foĺmou kopií písemností majícíchnäIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních ptávních předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií wýpisů z íčtupříjemce
ptokazu1icích použitídotace. Do vyúčtovánllrze zahtnout 1ýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31.1'2.201'7.
Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci četpáĺndotace

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

v

souladu

Clánek VI.
Casové užitídotace
6.1,.

Finančnípľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.1,2.2017.

ČlánekVII.
Kontrola

7.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fĺnančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonű, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazi, hlášení a 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 účetnictví,vplatném zĺění,uchovávat účetnízáznamy a a učetní
doklady.

ČbnekVIII.
Sankce

8.1.

porušenípovinností podle
Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé
této smlouvy je považováĺoza porušení ĺozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľaviďech uzemních ľozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opľávněn požadovat úhĺaduodvodu za poĺušeníĺozpočtové
kázně ve vyši neoprávněně použiých nebo zadtžených prostředků.
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8.2.

Zaprodlenl s odvodem za poĺušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zap|atst penále
ve wýši 1 pĺomile z čästkyodvodu za každý den prodlení, nejĺýševšak do rýše tohoto
odvođu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné poĺušenírczpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtoqýchpĺavidlech územních ĺozpočtu,ve zĺěni pozdějších předpisů. V případě
porušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poĺušeníĺozpočtovékázĺě ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace'

Čhnek IX.

Závétećná ustanovení
9.1.

9.2,

9,3.

9.4.

9.5

9.6

v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
Yzájemná ptäva a povinnosti účastníků
zäkonem
o ĺozpočtoqýchpľavidlech územních
zejména
příslušnýmipĺávnímipředpisy,
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, t'ozđěleníapođ')či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáv a a povinnosti Ż této smlouvy na pńvĺĺhonástupce.
Příjemce bete na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlour,7 související, kteń má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zálďađě zákona
předpisů.
č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím,veznětĺ pozđějších
Příjemce bete na vědomí, že v pÍípađězjištění závažných nedostatků pÍi reallzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdán vyúčtováníposkytovaných finančních ptostředků,
je poskytovatel optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních stĺan.
Smluvní StÍany shodně pľohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednáru, že si
smlouvu před iejím podpisem přečetly, r'ozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že )í
uzavínjísvobodně avážně, Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavo,

/ł ĺłłĺĺ

V Týnci nadSázavou

Mgĺ. Maĺtin Išadnožka

ta

staÍosta

příiemce

posĘtovatel
.'s'ľÜ TÝNEC NÁD sÁZAvoU

K Náklí 404

:7 4I Týnec nad Sázavou
-1-
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tabulka C
telefon

nil

kt

Su

Název

pol

akce:

Roman Plachta / 777O9O7O9
TK
NAD
U
Jednorázové akce
děti a
nost
tenĺsovéturn
3x

nazev

Kč

4 000

2

Ten. míče
Ceny do turnaje - poháry, doplňky atd.

3

občerstvení

1 800

L

9 200

4
5
6
7
8

9
10

LL
72
13

L4
15
16

L7
18
19

20

2t
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
Celkem
25Ż

n

4
69

