Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
IČ: 00288942
Zastoupená: Ing. Dušanem Svozílkem, starosta
Bankovní spojení: 3020701/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946
Vrchoslavice 60
IČO: 014 96 573
Zastoupená:
Bankovní spojení: 3211092359/0800
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

1.

I.
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 80 000,- Kč, slovy: osumdesát tisíc korun českých (dále jen „dotace“).

2.

Účelem poskytnutí dotace je zajištění činnosti spolku, údržba majetku a sportovní
činnost.

3.

Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem
poskytnutí příspěvku je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.

4.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako příspěvek
neinvestiční.
II.

1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy.
Dotace musí být použita hospodárně.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo
její část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

2.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 20.11.2020.
Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených
příjemcem v souladu s účelem poskytnutí doatce dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy
a podmínkami užití dotace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v období od 1.1.2020 do
uzavření této smlouvy.

3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

4.

Příjemce je povinen nejpozději do 30.11.2020 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1.

soupis výdajů hrazených z poskytnutého dotace

4.2.

fotokopie všech faktur hrazených z poskytnuté dotace, fotokopie
výdajových dokladů

4.3.

fotokopie výpisů z banovních účtů, které doládají úhradu předložených
faktur

4.4.

čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály
a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví
příjemce.

5.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet
poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli.
Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.

V případě, že příjemce použije dotace nebo její část na jiný účel než účel
sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek
použití příspěvku, stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou
z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování a
závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II. odst. 4 této smlouvy, ale
vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti
stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové
kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování
nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.

7.

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši
stanovený platnými právními předpisy.

8.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část
nebo uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí
odvod nebo penále na účet poskytovatele č. 3020701/0100.

9.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku,
s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla,
bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou
podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve
vztahu k poskytnuté dotace. V případě přeměny příjemce, který je právnickou
osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti
poskytovatele předem informovat.

10. Příjemce je v souvislosti s poskytnutou dotací dle této smlouvy povinen vhodným
způsobem propagovat obec Vrchoslavice a tato propagace bude probíhat po dobu
jednoho roku od uzavření smlouvy. V rámci výše uvedené propagace je příjemce

povinen uvadet znak obce Vrchoslavice a soucasne uvadet take text, ze
poskytovatel pfispel na ucel uvedeny v cl. I odst. 2 teto smlouvy.
11.

Pokud bude prfjemce pri realizaci akce v ramci cinnosti, na niz je poskytovan
prfspevek die teto smlouvy, zadavatelem verejne zakazky die prfslusnych
ustanovenf zakona 0 verejnych zakazkach, je povinen pri jejf realizaci postupovat
die tohoto zakona.
III.

1.

Smlouva se uzavfra v souladu s §159 a nasI. zakona c. 500/2004 Sb., spravnf
rad, ve znenf pozdejsfch pravnfch predpisu, a se zakonem c. 250/2000 Sb. , 0
rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu , ve znenf pozdejsfch pravnich
predpisu.

2.

Tato smlouva nabyva platnosti a uCinnosti dnem jejfho uzavrenf.

3.

Tuto smlouvu Ize menit pouze pisemnymi vzestupne cfslovanymi dodatky.

4.

Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi s pi'fpadnym zverejnenim textu teto
smlouvy v souladu se zakonem c. 106/1999 Sb., 0 svobodnem pi'istupu
k informacim, ve znenf pozdejsfch predpisu.

5.

Poskytnutf dotace a uzavreni smlouvy bylo schvaleno dne 4. 3.2020 usnesenim
Zastupitel'stva obce Vrchoslavice C. ZO 05/01/2020 .

6.

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenfch, z nicht kazda smluvni strana
obdrZi po jednom vyhotove ni.
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