Smlouva č,.20L7 /3/1'

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavřenápodle $ 10a zákona č.25O/2O00 Sb., o ľozpočtorýchptavidlech územníchĺozpočtu,
v e zněĺi pozděj šíchpředpisů
mezi

ntž,e uvedenými

smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staľostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404'257 41'TýnecnadSázavou

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

(dáte

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

2. vKTýnec nadSázavou z.s.

zastoupený Jatomírem I(uchtou

I(Jezu 351',257 41' TýnecnadSázavoll
ICO:22767045
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:2363457 389/0800
adtesa:

jako příjemce na stĺaně dľuhé

Čbnek l.

Předmět smlouvy

1,.1,'

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančnĺpodpoľu
(dotaci) v rľžesjednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použítpouze
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

1,.2.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteqých zákonű (zákon o finančníkontĺole) v platném zĺěĺí,veřejnou
avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
finaĺčnĺpodpoĺou

1,.3.

Neopĺávněné použitídotace ĺa jný než sjednaný účelnebo zadtženi ptostředků patiícich
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlechűzemnich tozpočtu, v platném zĺěni.
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Čbnek Il.

Účel dotace
2.1..

Dotace je poskytována ýhradně za účelemuvedeným v Pĺogĺamudotací na rck 2077
pod bodem č. 3 - Udržba a modetlizace spoĺtovišt', konkĺétně k účeluuvedeném v
podĺobném položkovémtozpočtu, kter,ý je přílohou č. 1 této smlourry, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2017.

2.2

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspeciÍikovanému včl. II. odst. 2'1.
Poskytnuté fĺnančníptostředky nesmí být použiq k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosti příjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hľaďt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančníchzávazkű a leasingové splátlcy
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoĺádanýchči spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované výdaje (tj. vydaje, kteĺénelze účetnědoložit)

čhnek III.

Povinnosti příiemce
3.1

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

3.2

ozĺámjt poskytovateli změnu adľesy síďa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavłení do úplnéhovyűčtovänídotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3,

Při své činnosti, ke kteĺépolůIje dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závazĺými pńvnlmi předpisy, tj. zejména zajisit vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spĺávy a samospľávy, dođtžovatveškeľéĺelevantníobecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně ptávnĺch předpisů rydaných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Výše čeľpánídotace
4.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve
Padesátdevěttisícdevades átpět korun česĘch).

tryši 59.095 Kč

(slovy:

L)

Celá dotace ve qýši 59.095 Kč (slovy: Padesátdevěttisícdevadesáęět koĺun česĘch)
jeĄtá z rczpočtu města Týnec nadSázavou.

4.3.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zast:łpitelst'u_u města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. Z]s'ĺ.2017 / t5 / tl.

4.4,

Dotace bude poskytnuta jednotäzově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlavi této smloury, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními sttanami.
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4.5

V případě, že pií)emce použije {inančnípľostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo

nevyčerpá všechny poskytnuté Frnančnípĺostředky na stanovený účel,je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnípĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlour.7, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vráceni'

Čhnek v.
Vyúčtování
5.1.

5.2.

5.3.

Po ukončeni realizace akce předloží pií1emce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozděii však do 15.01.2018, výčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

Vyúčtováníbude pĺovedeno fotmou kopií písemností majícíchnáIežitosti účetních
dokladů podle zvláštních právntch předpisů s označenímúčetníhođokladua položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií qýpisů z llčtll příjemce
ptokazujícich použítidotace' Do vyúčtováĺĺLzezahtnoli vyhradně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.2017 do 31,.1'2,201,7.
Příjemce je povinen vést řádnou
se

a

dotace
oddělenou evidenci čeryőłĺĺĺ
zákonem č.563/1991, Sb., o účetnicwí,ve znění pozdějších předpisů'

v

souladu

Čbnek VI.

Časovéužitídotace

6.1.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 37.12.2077.

Čbnek VII.
Kontĺola
7.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o ŕinančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqich zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, oprávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalších skutečnostíosvědčuiícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při provádění
konftoly poďe čl' VI. odst. 6.1' a poskytnout mu k tomu účeluveškeľoupotřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášenía zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č,563/1'991' Sb., o účetnicwí,v platném zněni, uchovávat účetnízáznamy a a űčetni
doklady.

ČHnetYIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlow7 beľe na vědomí, že každépoĺušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za poľušenítozpočtovékäzně ďe ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtorrych pľavidlech uzemních tozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opĺávněn požađovatúhtadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených ptostředků.
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8.2

Za ptod|enl s odvodem za porušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zap|aĺt penále
ve qýši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejrýše však do 1ýše tohoto
odvođu.

8.3.

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst' 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažĺépoľušeníĺozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtor1ýchpľavidlech územních ľozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uložípříjemci odvod ua pofušení ľozpočtovékázně ve výši
10 o/o z poskytnuté dotace.

čbnek IX.

Závércčnáustanovení
9.1

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků
v této smlouvě qýslovně neupľavená se řídí
příslušnýmipĺávnímipředpisy, zejména zákonem o tozpočtoqých pľaviďech územních
ĺozpočtůa občanským zákoníkem.

9.2,

9.3,

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodklađuinfoĺmovat poskytovatele o své přemeně
(füzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosi z této smlouvy na ptávniho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate\im, popř. zveřejtit, na zá|ďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přísťupu k infoĺmacím,vezĺěni pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadě z;ištěnízávažných nedostatků pťt reallzaci akce,
včetně nedoddení teĺmínuodev zdánl výčtováníposkytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovztel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosđo poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

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

9.6.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují,že isou způsobilék tomuto ptávnímu jednání, že si
smlour,'u pÍed jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně aväžně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci ĺadSäzavol 29.03.2017
Mgľ. Maĺtin l{adnožka
staÍosta

Jarcmtt I(uchta
předseda

posĘtovatel

příiemce
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Rozpočet

tabulka C

Vyplnil/ telefon

Jaromír Kuchta/777 676 47t

Subfekt

VK Týnec nad Sázavou
BA A MODERNIZACE AR
NA CHMELNICI 528,

akce:

N

pol

název

ec nad Sázavou

Kč

L
3

Zálohy na elektřinu
Vodné a stočné
Oprava volejbalového kurtu po zĺmnÍmobdobí

4

Benzín do sekačky

5

odpadkové koše s víkem
Pytle na odpadky
ČistÍcírohož

2

6
7
8

Nástěnka
Dávkovač tekutého mýdla včetně náplně
Barely na vodu s příslušenstvÍm

9

10

LL

Výměna vstupních dveřído klubovny
Nástěnná lékárničkas náplní DlN 13169

L2

3465
1630
21538
L479
338

498

572
L682
860
2500
22L88
2345

13

L4
15

L6

t7
18
19

20

2L
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
Celkem

/?-/tróÁ,<'

9.

c/,

z^ / 7

nĺĚsľsxÝÚŘłn
sÁzavou
ľÝľnc NÁ.D
'{ \]áklí 4ył
257 41, Týnec ffioa
-9-

s9095

