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Smlouva č,.20L7 /1/L2

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
uzavřená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptaviďechűzemnich ĺozpočtu,
ve znění pozdějšíchpředpisů

mezi nlže uvedenými smluvními sffanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maľtinem I(adĺnožkou

ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41Týnec nadSäzavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359 /0800
jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

^

2. TKTýnec nad'Säzavou
zastoupený Romanem Plachtou, statutáĺním zástup cem

IC:

61,6601,32

se sídlem: Týnec nađSázavoa

bankovní spojení: BÚ Tenis TI( Týnec nad Sázavou
čísloúčtu:322002359 /0800

jako příjemce na stĺaně dfuhé

Čhnek I.
Předmět smlouvy
1.1..

1.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinančnípodpoľu
(dotaci) v nížesjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
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 některých zákonů Qákon o finančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoľou a vztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Neoptávněné použitídotace ĺa jný než sjedĺaný účelnebo zadtženi pĺostředků patřících
poskytovateli je porušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákonz č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtoqých pĺavidlech územníchľozpočtů,v platném znění.
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Čbnek II.
Účel đotace
2.1

Dotace je poskytována ýhtadně za účelemuveđenýmv Pľogĺamu dotací na rck 2077
pod bodem č, 1' - Pĺavidelná činnost, konkĺétněk účeluuvedeném v podĺobném
položkovémĺozpočtu,kteqý je přílohou č. 1 této smloury, kteĺéhomäbýt dosaženo od
okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.20t7,

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouŻe kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ŕinančnípĺostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hľaďtzejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančníchzávazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžich poÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t1. qýdaje, kteĺénelze účetnědoložit)

ČHnek III.
Povinnosti příjemce
3.1.

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

5.2.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavieĺído úplnéhovyučtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3.

Při své činnosđ,ke kteľépoužije dotaci, plnit veškeĺépovinnosti stanovené obecně

závaznýmipńvnimí předpisy, tj. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánůstátní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovatveškeĺéĺelevantníobecně závazné pńvnĺ
předpisy včetně právnch' předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.

Výše čeryánídotace
4.1,.

4.2.

Poskytovatelposkytne příjemci dotaci ve výši 56 000 Kč (slovy: Padesátšesttisíc koľun

česĘch).

Celá dotace ve výši 56 000 Kč (slovy: Padesátšesttisíc koĺun česĘch)je
ĺozpočtuměsta Týnec nadSázavoll.

Ątáĺ z

4.3

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasĺepitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
20.02.2017 usnesením ć,. zM.2017 / 15 / 1l.

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovnfüo převodu
na účetpříjemce uvedený v záhlaví 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 finančnípĺostředky v Íozpoťu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finančni pĺostředĘ na stanovený účel,je povinen wátit
poskytovateli takové ftnančni pĺostředĘ bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemnéoýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

ČHnek V.
Vyúčtování
5.1

Po ukončeni rcahzace akce předloží piijemce poskytovateh bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozdě1i však do 15.01.2018, vyúčtovánívčetně stručnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Vyúčtováníbude ptovedeno fotmou kopií písemností maiícíchnáIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních pńvnich předpisů s označeĺĺmúčetníhodokladu a položky,
kterőł byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií ýpisů z íčt:apříjemce
ptokazujících použitídotace. Do vyúčtovánĺIzezahĺnout v'ýhľadně účetnídoklady, jimiž
bylo vyúčtovánoplnění poskytnuté v období od 01.01.201'7 do 31'.12.2017.

5.3

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci četpánídotace

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

v

souladu

ČtánekVI.

Časovéužitídotace
6.1

Finančníptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,.1,22017.

Čhnek VII.
Kontľola
7.1,.

7.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančĺĺ
kontĺole ve veřejné
spĺávě a o zrněĺě některych zákoni, ve znění pozdějšíchpředpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodĺžování
ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha statistických ýkazű, hlášenía zpráv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991' Sb', o účetnicwí,v platném zněrń, uchovávat účetnízáznamy a a űčetní
doklady.

ČhnekVIII.
Sankce

8.1.

Příjemce podpisem této smlouvy beľe na vědomí, źe každépoľušenípovinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušenítozpočtovékázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o tozpočtoých praviďech územních ĺozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a posĘtovatel je opľávněn požadovat úhtadu odvodu za poľušeníĺozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiqých nebo zadtžených pľostředků.
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8.2.

8.3

Zaptodtenl s odvodem za porušeníľozpočtovékázně je příjemce povinen zap|aĺtpenáIe
čäsĘodvodu za každý den pľodlení,nejv'ýše však do 1ýše tohoto
odvodu.

ve qýši 1 pĺomile z

Porušenípovinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušeníĺozpočtovékäzně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtových pĺavidlech územních ĺozpočtu,ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušeníĺozpočtovékäzně ve 1ýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Zá,;ľětećĺáustanovení
9.1,.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

v této smlouvě výslovně neupĺavená se řídí
Yzá)emná ptáva a povinnosti účastníků
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtov'ých pĺaviđlechúzemních
ĺozpočtua občanským zákoníkem.
Příjemce je povinen bez zbytečĺéhoođkladuinfoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fűzi, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍechőĺzejí
ptáva a povinnosti Ż této smlouvy na pľávnfüo nástupce.
Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń mä či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺéje poskytovatel povinen poskytnout žadate|űm, popř. zveřejnit, na záHadě zákona
č. 106/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,vezněni pozdějších předpisů.
Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadězjištění závažných nedostatků pÍi rcalizaci akce,
vyúčtováníposkytovaných finančních pĺostředků,
včetně nedodĺženíteĺmínuođevzđänĺ
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu obdůí
každá ze smluvních stĺan.
Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto pĺávnímujeđnánl,že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, toz:umi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jí
uzavinjí svobodně avážně. Na důkaz qfše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nadSázavou /3'
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V Týnci nad Sázavou

Mgĺ. Maĺtin Ifudrĺožka

ta

staÍosta

emce

poskytovatel

TKTýnec n. S.

TENĺsovŕ KLUB

'viĚsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404
257 4I Týnec nad Sázavou
-1-

257 41 Týnec nad Sázavou

tco 616 60

Sttánka 4 z 4

132

_1_

Vyplnĺl/ telefon Roman Plachta
Subjekt
Název

akce:

pol

/

tabulka C
777090709

sÁzAVoU
Pravidelná sportovní a zájmová činnost dětí
TK TýNEC NAD

nazev

I

Kč

24000

Pronájem haly + sportoviště
Tenisové míče
Pomůcky tréninkové/ doplňky hráčské
odměny trenérrjm
Ceny pro soutěžící
Cestovné / startovné

2
3

4
5
6

14 000
10 000
3 000
2 000
3 000

7

8

I
10
T7

72
13
74

L5
76

L7
18

L9
20

2L
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37

38
39

40
Celkem

257

n.
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