Smlouva č,.2017 /3/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaviená'podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočto''7ch pĺavidlechűzemnich ĺozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů
mezi niže uvedenými smluvními stĺanaĺni:

1. Město Týnec ĺadSázavou
zastoupené staĺostou města Mgĺ. Mattinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404, 257 47 Týnec nadSázavoa

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

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dáIe

jen,,pffiemce")

a

2. TJ JAWA Peceľađy,z.s.

zastoupený: Tomášem Zazv

oniem

IC:47082852
se síďem: Peceĺady 5,257 47 TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Poštovníspořitelna
čísloúčtu:246 259 01'2/0300
(dále jen příjemce)

jako příjemce na stĺaně dfuhé

Čhnek I.
Přeđmět smlouvy
1.1

1.2.

1,.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodpoľu
(dotaci) v nĺžesjednané lryši a příjemce se zavazaje tuto dotaci ,použit pouze
ke sjednanému účelua splĺrit dalšípovinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zäkona č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteých zákonů (z,ákoĺ o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotou avztahlljí se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neopĺávněné použitídotace ĺa jný než sjedĺaĺýúčelnebo zadůeru ptostředků patłících
poskytovateli je poĺušetĺmrczpočtovékázněve smyslu $ 22 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtorrych ptaviďech územníchĺozpočtu,v platném zněnl.
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Čhnek II.
Účel dotace
2.1,

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuvedeným v Ptogĺamu dotací na rck 2077
pod bodem č. 3 - IJdržba a modetizace spoĺtovišt', konkĺétně k účeluuvedeném v
podĺobném položkovémľozpočtu, kteĺ"ý je přílohou č. 1 této smlourry, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.tŻ.20|7.

2.2.

Příjemce je povinen použit dotaci pouŻe kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Íinančnípľostředky nesmí být použity k jinému ťlčelua musí být použity
povze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifik ov ané ý daje $. ý daje, kteĺénelze účetněđoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce
3.1

Příjemce se zavanlje uvádět město Týnec ĺad Sázavou iako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateriáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2.

3.3.

oznámjtposkytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azavÍeni do úplnéhovýčtováĺndotace, a to nejpozđějido 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺépoužije dotaci, plĺrit veškeĺépovinnosti

stanovené obecně
povolení
příslušných
zajísĺt
veškeĺá
potřebná
zejméĺa
závazĺýmipĺávnimi předpisy, ý.
oĺgánůstátní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat vešketéĺelevantníobecně zävaznépńvnl
předpisy včetně pĺávníchpředpisů vyđanýchměstem Týnec nadSázavou.

ČHnet IV.
Výše čeľpánídotace
4.1

4.2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci
Sedmdesáttisícđevětsetpět korun česĘch).

ve

lryši 70.905 Kč

(slovy:

Celá dotace ve qiši 70.905 Kč (slovy: SedmdesáttisícdevětseĘět korun česĘch)je
Ątá z ĺozpočtuměsta Týnec nadSázavou.

4.3.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.20t7 usnesením č,. zM.2017 / t5 / 1l.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účetpříjemce uvedený v záth|aví této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'
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4.5.

V případě, že piíjemce použije finančnípĺostředky v Íozpofrr s touto smlouvou nebo
pľostředky na Stanovený účel,je povinen vĺátit
nevyčeľpávšechny poskytnuté flĺaĺčni

poskytovateli takové Íinančnípľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáthlaví této smlouvy, a to ne1později do 30 dnů od đoľučení
písemné oýrry poskytovatele k jejich vtäceni.

čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po

ukončeni rca|lzace akce přeďoži piijemce poskytovateh bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozdě1i však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.

5.2.

Vyučtování bude pľovedeno foĺmou kopí písemností majícíchnáiežítosti účetních
dokladů podle zv|áštnlch ptávnlch předpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
zahtĺoat qýhĺadně účetnídoklady, jimiž
ptokazuj:lících použitídotace. Do vyúčtováĺĺlze
bylo výčtováno plnění poskytnuté v období od 01.01.2077 do 31'.1'2.2017.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evideĺci čeryáłnĺdotace
se zákonem č' 563/1,991Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

v

souladu

ČtĺnekVI.

Časovéužitídotace
6.1.

Finančnípĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
đo31'.1'2,2017.

Čbnek VII.
KontÍola
7.7

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě některych zákonů, ve znění pozděišíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontolu účetnictví,případně dalších skutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly poďe čl. VI. odst. ó.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.563/1'991' Sb., o účetnicwí,vplatném zĺěni, uchovávat účetnízáznzmy a a űčetni
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlour,7 bete na vědomí, že každépoľušenípovinností poďe
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtovékázně ďe ustanoveru $ 22 zákona
č'25O/2000 Sb., o tozpočtoqých pĺaviďech tlzemnich ĺozpočtu,ve znětú pozdějších
předpisů, a poskytovate|je opĺávněn požadovat úhradu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiých nebo zađtženýchptostředků.
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8.2.

Za prodlenl s odvodem za poľušeníĺozpočtovékázně je příjemce povinen zapllatdrt penále
ve wýši 1 pĺomile z částky ođvoduza každý den pĺoďení, nejqýše však do 1ýše tohoto
odvodu.

8.3

Poľušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažĺépoľušeníľozpočtovékázně ve smyslu $ 10a odst. ó zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtoqýchpĺavidlech územních ľozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poľušeníĺozpočtovékázně ve wýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.

Zápércćná ustanovení
9.1.

9.2.

9.3.

v této smlouvě rýslovně neupľavená se řídí
Yzájemná, ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými právními předpisy, zejména zäkonem o ĺozpočtor1ýchpĺavidlech územních
tozpočtu a občanským zákonlkem.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o své přeměně
(fazi, rczdělení apod') či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházeji
ptäva a povinnos ĺ z této smlouvy ĺa ptávnlho nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnt, na zá|ďadě zákona
č.106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve zněni pozdějších předpisů.

9.4.

Příjemce beľe na vědomí, že v piípadě zjištění závažných nedostatků pťt rcallzaci akce,
včetně nedodĺženíteľmínu odevzdtní vyúčtováníposkytovaný ch fnančrĺchpĺostiedků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.s.

po jednom stejnopisu obdůí
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ĺĺĺchž
každáĺze smluvních stľan'

9.6.

Smluvní stÍany shodně pľohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujeđnáĺĺ,že si
smlouvu před jeiím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz rryše uvedeného připojují své vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nad'Sázavou 06.06.2017

Tomáš Zazvoni\
předseda

Mgr. Maľtin I{adnožka
starosta

posĘtovatel

příiemce
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hťł/ĺ/z
Pľogľam3_tabC

Rozpočet

tabulka C

Ywllĺl/ telefon:

Michal Krumpholc
Subjekt: TJ JAWA Pecerady
g
Název akce:
- Úoržba a modernizace sportovišť - údržba
pol. název

t
2

3

4
5
6

Kč

Pohonné hmoty pro sekačku a vertikutátor

6 000'00 Kč

Péčeo trávnÍk, vertĺkutace, hnojenĹ osetĺ (hlavní + treninkové hřiště)

8
9

10

3 000'00 Kě
8 000'00 Kě

opravy, havárie, a ostatní údržba.
výměna oleje, fĺltrů,dalšíservis (sekačkv, vertikutátor...)

6 405,00 Kč

3 000'00 Kč

4 500'00 Kě

@álěry konstrukcí, vyvěšen í sítĹnutná plošina)
Údržba hřĺštěna nohejbal
Likvidace trávy a bioodpadu

2 000,00

Kt

8 000'00 Kč

Péčeo areál sportoviště (sekání meze, udržováníprostoru kolem kabin,
skladu, kontejnerů a dalšÍho prostoru jež je součástí areálu)

LI Servis zavlažovacĺhosystému
72

20 000'00 Kě

sypké materiály pro vyrovnávánía péčio hracĺ plochu a okolí
Elektřina

oprava sítíokolo hřiště
7

608 3'ĺ3174

Údržba kabin a klubovny

2 500'00 Kč
5 000'00 Kč
2 500'00 Kč

13

74
15

L6

t7
L8
19

20

Celkem

70 905'00 Kě

Stránka

1

