Smlouva ć.20t7 /2/9

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavtenápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto1ýchptavidlech územníchľozpočtu,
ve zněĺípozdějších předpisů
mezi nže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené statostou města Mgĺ. Mattinem l{adĺnožkou

ICO:00232904

K Náklí 404,

257 47 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800
se síďem:

jako poskytovatel na sttaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce")

a

2. TJ JAWA Peceĺady, z.s.

zastoup ená Tomášem Zazv oĺlt7em

IC:47082852
se sídlem:Pecetady 5,257 47 TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Poštovníspořitelna
čísloúčtu:246 259 01'2/0300

1ako příjemce na stĺaně dfuhé

ČHnek I.

Předmět smlouvy
1,.1.

1.2.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ftnaĺčnlpodporu
a pőĄemce se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
(dotaci) v niže sjednané
'yši
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č, 320/2001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonű (záĺkon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
fĺnančnípodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněné použitídotace ĺa )ný než sjednaný účelnebo zadtženi prostředků patiicích
poskytovateli je poľušenímľozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoýchpĺavidlech územníchĺozpočtu,v platném znění.
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ČHnek II.

Úč.l dot"".
2.7

Dotace je poskytována ýhradĺě za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací ĺa rck 2077
pod bodem č. 2 - Akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýtazĺě propagĄici město,
konkĺétně k účeluuvedeném v podĺobnémpoložkovémĺozpočtu'kteý je přílohou č. 1
této smlouvy, ktetého mábýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 3t,!2.2017.

))

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

z.J,

Z poskytnuté dotace nelze hľadit ze1ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkű' a leasingové spláĘ
c) đary(s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanévydaje (tj.ýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce
3.1.

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

3.2

ozĺámjtposkytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni do úplnéhovýčtovánídotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
závaznými pńvniml předpisy, tj. zejrnéna zajísit veškeĺá potřebná povolení příslušných
orgáni státni spńvy a samospĺávy, dodt'žovat veškeĺételevantní obecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně pńvnlchpředpisů rydaných městem Týnec nadSázavo,l.

ČHnek IV.
Výše čeqpánídotace

ýši 8.000 Kč (slovy: osmtisíc korun

4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve

4.2.

Ce|á dotace ve qýši 8.000
města Týnec nađSázavoa,

4,3.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć. zM20l7 / 15 / tl.

4.4,

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

česĘch).

Kč (slovy: osmtisíc korun česĘch) je Ątá z

oběma smluvními stĺanami.
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r.ozpočtu

4.5.

V případě, že piijernce použije finančnípĺostředky v Íoupofu S touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté finančnípĺostředky na Stanovený účel,je povinen vrátit
poskytovateli takové finančníptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
to nejpozději do 30 dnů od doľučení
poskytovatele uvedený v zäh|avítéto smlouvy,
^
jejich
vtáceni.
písemné oýr"y poskytovatele k

Čhnek V.
Vyúčtování
5.1

5.2.

5.3.

Po ukončenírcahzace akce přeďoží pbíjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí'

Vyučtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majícíchĺőĺIežitostiúčetních
dokladů podle zvláštních pńvních předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií 1ýpisů z učtw příjemce
ptokazujicich použitídotace. Do lyúčtováru|ze za|tnout wýhĺadně účetnídoklady, jimiž
bylo výčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.201,7 do 31J'22017.
Pří)emce je povinen vést řádnou
se zákonem č. 563/1,991,

a

oddělenou evidenci čeľpánídotace
Sb., o účetnictví,ve zněnipozdějších předpisů.

v

souladu

ČtánekVI.

Časovéužitídotace

6,1,.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu
do 37.72.201,7

S

touto smlouvou jsou k použiĺ

Čhnek VII.
Kontľola
7.1

7)

Poskytovatel je v souladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, optávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodržováĺĺ
ustanovení této smlouvy.
Příjemce ie povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991' Sb., o účetnictví,vplatném zĺěni, uchovávat účetnízáznamy a a učetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smloury bete na vědomí, že každépoĺušenípovinností podle
této smlour,7 je považováno za poĺušeníĺozpočtovékázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých ptavidlech űzemních ĺozpočtu,ve zĺěnípozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve qfši neopľávněně použiých nebo zađtženýchptostředků.
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8.2.

Za ptodlenl s odvodem za poľušeníĺozpočtovékázně |e příjemce povinen zaplatlt penále
ve qýši 1 pĺomile z čású<y odvodu za každý den pĺoďení, nejrryše však do r1ýše tohoto
odvodu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je povaźováno za méně
závažĺépoľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č.250/2000 Sb.,
o tozpočtorých ptavidlech uzemních ĺozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve v.ýši
1,0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závércćná ustanovení
9.1

ot

9.3.

v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
Yzájemná' ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvními předpisy, zejména zákonem o rczpočtolých pĺaviďech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, r'ozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍechäzeji
práva a povinnosĺ z této smlouvy na pĺávníhonástupce.
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,
kteľéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\lim, popř' zveřejnit, na záHadě zákona
č.1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněnipozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pti rcallzaci akce,
včetně nedodľženíteľmínu odevzdánivyűčtován poskytovaných flnančnlch ptostiedků,
je poskytovate| optávĺěn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele'

9.5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdrží
každäze smluvních stĺan.

9.6.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujednánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzav'taji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoĺučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou

06.06.201,7

Mgĺ. Maĺtin Igadnožka

Tomáš Zazvonjf
předseda

stafosta

posĘtovatel

příiemce
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Iłlvlł|1
Program 2 - JawaCup

tabulka C

Rozpočet

608 313 174

Vvplnil / telefon: Michal Krumpholc

JAWA
Název akce: Program

5u

z.s.

TJ

2

-

Jawa cup 20L7

- ll.ročník
Kč

pol. nazev
1.

2
3

I 500,00 Kt

odměny rozhodčím
Ceny pro soutěžící
Spotřebnímateriál

3 000'00 Kě

Celkem

5 000,00 Kč

500,00 Kč

4
5
6

7
8
9
10

t7
12
L3

L4
15

t6
T7

18

L9
20

2t
22
23

24
25
26
27
28
29

Stľánka

1

fulłv ĺ, 1r
Program 2 - olympiada

tabulka C

Rozpočet
Vyplnil / telefon: Michal Krumpholc
Subjekt: TJ JAWA Pecerady, z.s.
Název akce: Program 2 - Jarní olympiáda dětí a mládeíe20t7

608 313 174

pol. nazev

Kč

1,

2
3

000'00 Kč
1 000'00 Kč
1 000'00 Kč
1

Pĺtný režim
Ceny pro soutěžící
Spotřební materiál

4
5
6
7
8
9

10

LI
L2
13

L4
15
16

L7
18

L9
20
2L
22
23

24
25

26
27

28
29

3 000'00 Kě

Celkem
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