Veřeinoprávní smlouua o poskytnutí dotace
ř. oU/I4?5l2016
Na zákl#ě rozhod*utí starosty a žádosti o dotaci ze dne 22.8.2016 uzavírají nížeuvedené
smluvní strany podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov,ých pravidlech
územní,chrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů" {dále jen ,,zúkan
rozpočtouých
pravidtech] tuto veřejnoprávn í smlouvu :

o

ilr

Ob€c

Smlwnístrany

losiná

Losiná t],, 33204 ňl€nÉstice

Ě: ffi256871
Dť: CZ@256871
Bankovní účetč.: 3041&1/ 0300
Zastoupená starostou obce Milošem Černým
jako rposkyťovotelo d otace
a
TJ §okol Loeiná, o.s.,

se sídlem Blovice 1052" 336 01

lč: 8239251
Bankornrí účetč.: 10230035os / 5500

Zastoupená JUDr. Václavem Nohovcem, předsedou
jako-přfiemce" dotace

a

Zdeňkem Houdkem, jednatelem

čl. z
PřBdínět smlomry
Posklítovatel dotace s€ za podmínek stanovenrýďr touto smlouvou zarrazuje po§Etnout
pr$emci doaci v celkgvé #stce {3.{X!B,{X) l(č, a to 40.0m,m {č na pronájem ledovýďr Ftoď,
prc mistrotski rytkiní addílu lp*eie a na nátl#y m &aaí mistrovských hoke$mýďt
rrtkání, a 3'Offi,ffi |(č na ná*Hy to$boly, pořízen€ v období 3d 1. L 2O1§ do 31, 12. tO15.
Rozpis pŤedmětu dotace je uveden v žádosti o doťaci, která je přílohou této smlouvy.

čl.:
Doba trraání smlourry
Tato smlourra se uzavírá na období 3d 1. 1. 2016 do 31.

ilL

2016.

§rnlouva zaniká:
a} Uplynutím doby trvání smlouvy
b} Doltodou smluyrrícfr stran
c} Výpovědí poslqftovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že poruší
některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním
dnem následujícímpo doručenívýpovědi
d) Zánikem smluvních stran bez právního nástupce
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f,

čl. +
Podmínky použitídotace
1.

Poslrytovatel dotaci poskytne íprmou přwodu na účetpříjemce uvedený v záhlaví smlouvy.

2.

Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí odpovídat předmětu smlouvy a
údajům uveden,ým v žádosti o dotaci. Příjemce dotace bude na těchto daňových dokldech
uveden iako odběratel. Pokud by předloženédaňorre doklady maximální částku &ace
podle ó" 2 překrofily, ať už iednoťivě či vsoučru, ngzniká na jejiďr úhradu právnínÉ*r€k a
požaduje-li na ně příjemce dotaci, musí podat dalšížádost.

3.

Vpřípadě, že předmět smlourry nebude realizován vdobě §vání této smloulry, nevzniká
příjemci na dotaci právní nárok.

Pcskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutído účetníchdokladů příjemce dotace,
týkajících se této smlouvy.
5-

6.

7.

Poskytovatel dgtace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené daňové doklady
§kající se předmětu smlouvy.

Přijemre se zarrazuje *mámit poslrytorntele, do § dnů od jejich vzniku, st*rrrito
skutečnostmi: se změnami zakladaŘlské listiny, adrery sídla, bankovního spqiení,
statutárního zástupce, jakož ijinými změnami, které molrou podstatně ovlivnit způsob ieho
finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě
přeměny příjemce, ktený je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce
povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informoval

Příjemce příspěvku odpovídá za hospodárné a efektivní využitífinančních prostředků
v souladu s účely,pro které byly poskytnuty. Každý vrídaj musí brit přiměřený {rnusí
odpovídat cenám v čase a místě obrvklým} a musí být vynaložen v souladu s násldt$ícírni
principy:
- hospodárnosti- minimalirace výdajů při respektování cílůprojektu nezby§rr$c$ pro

-

realizaci akce či projelrtu,
účelnosti- přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci akce či projektu,
efektivnosti- maximalizace poměru mezivýstupy a vstupy akce či projeku.

čl. s
Fina nčnívypořádání dotace
Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt a dotaci ltyčerpat nejpozději do 3l- 1l2.
2016.

Příjemce dotace se zawanje předložit poskytoyat€li
nejpozději do 15. L 2§!7.
3.

vyúčtomníposkytnuté dobce

Vyúčtovánímusí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky {daňové
doklady) s uvedením jejich částek - fotokopie účetníchdokladů {taktury nebo da§ad
zaplacení v hotovosti}, seznam předložených účetníchdokladů. Bále fotokopie
dokladů o uskutečněníúhrad faktur tj. kopie v,ípisůz účtu,v případě plarb
v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů.

-

Příjemce dotac€ je povinen předložit vyúčtovánífinanňrího příspěvku v
příslušnýmiustanoveními ákona á563fi991 5 ., o účetnictví.

sg§du

s

Pokud obec zjistí kdykoIiv v průběhu čerpánía uží,vánídotace jakékoliv pnení
rozpočtovékázně ve smyslu § 22 zákona o ro:po{tov:ých pravidlech {např. eužití
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dotace kiinému, než siednanému účelu,nepředložení vytičtovánídotate ve
siednan{m termínu, porušení iinÝú podmínek, za kterýďr byla dotace poslqflnuta,
newácení nevy&rpaný* prosť,:edků ve sbnowném brmínu}, je pHPmce povinen
celou doaci vrátit na účetobce, a to do § dnů po té, co bude obcí k vrácení dobce
vyzván.

Př$emce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu
dodržování podmínek čerpánía užiťdotace.
7-

V případě porušenírozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve v§i 1
promile z částky odvodu /neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků/ za
každý den prodlení, nejrnýše však do uýše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona o
rozpočtovýďt pravid lech.
čl. s
ZiáTěrďíÉ r.rstarprení

Smlouva

je

lryhotovena

ve třech

vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží

poslrytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen dodatkem k ní uzavřeným v písemné
formě, podepsaným oběma smluvními stranami.

Srnluvní strany prohlašují,že srnlouva odpovídá ieiich vůli a na důkaz připojuii §yé
vlastnoručnípodpisy.
§mlanrra nab,ývá ú§nnosti dnem podpisu oběma §tranami.
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Přiloha č. 1- kopie Žádosti o poskytnutídotace
Přítoha č.Z- formulář Vyúčtovánídotace
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