Smlouva

č,. 2017

/2/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavłená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ýchptavidlechűzemnich ĺozpočtu,
ve zněni pozdějšíchpředpisů

mezi niže uvedenými smluvními sÚanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l{adĺnožkou
ICO 00232904
se síďem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbľami, Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
iako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovateľ)

(dále

jen,,příiemce')

2. TJ JAWA Bľodce

zastoup enä I(aĺlem J uklem
se síďem: Brodce 32,257 47

TýnecnadSázavou

IČo:+sgzzgos

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
čísloúčtu:20011'63986 / 201,0

jako příjemce na stĺaně dÍuhé

Čbnek I.

Předmět smlouvy
1,.1

1.2.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřeinou fĺnančnípodporu
(dotaci) v rľržesjednané lryši a příjemce se zavazaje tuto dotaci použítpouŻe
ke siednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace ie ve smyshl zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někter"ých zákoĺi Q,ákon o Íinančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoľou a vztahaji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.
Neopĺávněné použitídotace na jný než sjednaný účelnebo zadtžen prostředků patiícich
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázĺě ve smyslu $ 22 záłkoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorrychpĺaviďechűzemních ľozpočtů,v platném zněni.

Sttánka
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čbnek II.

Účel dotace
2.r

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Pľogĺamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 2 - Äkce pľo đětia veřejnost nebo akce ýrazně pľopagujícíměsto,
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémľozpočtu, kteý je přílohou č. 1
této smlouvy, kteĺéhomábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.20t7.

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ftnančni pĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
povze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

2.3

Z poskytnuté đotacenelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazků' a leasingové spláĘ
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. vyđaje'kteľénelze účetnědoložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce
3.1

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

3.2.

eních příj emce.

oznámjt poskytovateli změnu adĺesy sidIa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavÍ'eni do úplnéhovyúčtovánídotace, a to ĺejpozděii do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené

obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajísit vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátnl spńvy a samospĺávy, dodĺžovatveškeré ĺelevantníobecně závazné pńvn
předpisy včetně pĺávníchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: šesttisícpětset kotun

4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 6.500

4.2,

Celá dotace ve qýši 6.500 Kč (slovy: Šesttisícpětsetkorun
města Týnec nad Sázavou.

česĘch).

česĘch)jeĄtá z rczpočtl

Poskytovatel tozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstru města Týnec nad Sázzvou dne
20.02.2017 usnesením č,. zM20t7 / t5 /

ll.

4.3.

Dotace bude poskytĺruta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlavi této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'
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4.4.

V případě, že příjemce použije finančnípĺostředky v Íozpofu s touto srrrlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté fĺnančnípĺostředky na stanovený účel,je povinen vľátit
poskytovateli takové ťnančnĺprostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záb|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemnéoýr"y poskytovatele k jejich vtácetĺ.

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeni rcallizace akce předloží pÍíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

ne1později však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně sručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí'

5.2.

Výčtováníbude provedeno foĺmou kopií písemností majícíchná|ežitosti účetních

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou

dokladů poďe zv|äštníchpńvnĺch předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhľazefla, včetně kopií oypi.ů z učt:łpříjemce
prokazujicích použitídotace' Do vyučtovánlze zahtnout v'ýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31.1'2.201'7.

a

oddělenou evidenci čsryáru dotace
se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnictví,ve zněnípozděišíchpředpisů.

v

souladu

čhnekVI.

Časovéužitídotace

6.1.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sĺrlouvou jsou k použiĺ
đo31.12'2017.

Čhnek VII.
Kontľola
7.1..

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spľávě a o změĺě někteqich zákonű, ve znětí pozdějšíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdo&žování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluvešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášenía zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví,vplatném zĺěni, uchovávat űčetni záznamy a a űčetru
doklady.

ČhnekYIII.
Sankce

8.1.

porušenípovinností poďe
Příjemce podpisem této smloury beľe na vědomí, že kažđé
této smlouvy je považováno za poľušeníĺozpočtovékäzně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqýchptaviďech űzemĺĺchrozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovatúhľadu odvodu za porušeni ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

Za prcd|ení s odvodem za poĺušenírczpočtovékázně je příjemce povinen zap|ait penále
ve qýši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejrýše však do rýše tohoto
odvodu.

8.3

Porušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušeníĺozpočtovékäzně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorýchpĺavidlech,ízemnichĺozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Zá,ľľétećnáustanovení

9.1. Yzájemĺá ptäva a povinnosti

v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
účastníků
příslušnými pĺávnímipředpisy, zejméĺazákonem o ĺozpočtoqýchpĺavidlech űzemních
ľozpočtůa občanským zákonlkem.

9.2.

9.3.

Příjemce je povinen bez zbytečĺéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(Íűzi, tozdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piechäzejí
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,veznění pozdějších předpisů.

9,4.

Příjemce bete na vědomí, že v přípađězjištění závažných nedostatků pfĺ rcahzaci akce,
včetně nedoddení tetmínu odevzdání vyúčtováníposkytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávĺěn łýoučitv následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5.

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

9.6.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují'že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečedy, tozumí ji a s jejim obsahem souhlasí, a že jí
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz v,ýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

13.03.2017

V Týnci nzdSäzavou 27.03.2077

Mgt. Maĺtin I(adĺnožka
starosta

IQtelJukl

poskytovatel

pfltemce

předseda
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Rozpočet
Vyplnil/ telefon

tabulka C
KarelJukl / 602L23977
JAWA Brodce
Reginální žákovská liga

Subjekt
Název akce:

TJ

pol

název

t

Kč

Pronájem sálu
Ceny pro všechny účastníky,Poháry, Medaile

2

3500
3000

3

4
5

6
7
8
9
10

LL
72
13

T4

L5
16
77
18
19

z0
2L
22
23

24
25

26
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

40
Celkem

6500

vĺĚsľsrŕÚŘAD
'
TYNEC
NAD sÁzAvou
K NáklÍ 40Ł-

ĺlz/ľ|u,,*' Z].

7,eĺł

257 41Týnec nndGázgvou
"9-

