Veřejnoprávní sm|ouya o poskytnutí dotace
ř" ou/I374í2g17
Na ákladě rgzhsdnuť zastupitelstva obce a žádo§ti o dotaci ze dne 23. 8. ?Qt7, uzavírají níže
uldené smluvní strany podle ustanovení § 10a zákona č 250/20m Sb-, o rozpočtovi:ďr
pravťlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšch předpisů, {dále jen-zó*on o roepo&ovýďr
gavídlechJ tuto veřejnoprávní smlouvu:

ň.r

§mlwnístrany

{}be€ losiná
Losiná \1, 332M Nez€stice

ť:08256871
Dlč cZ00255871

Sankovní účetč.: 3041641 / 0300
Zxtot*pená starostou obce Milošem Čerrrým
jaka *pskytwaťel* dotace
a

§okollsirrá,

z-s.,
se sídlem losiná 11, 332 04 Nezvěstite
TJ

ť: §239251

Bankowrí účetá: 9657745m1 / 55m
Zastoupená lng. ČestmíremKašparem, předsedou
jako,frienceo dotace

čt. z
Přtdmětsmlourry

Poskytovatel dotace §€ za podmínek stanovenýďr to§to smlouvou zavazuje podeřtť*rrt
př$emci dotaci v celkovÉ částce 70"lm,í§ lG na proyoz a údržbuspoítovního areá}u a na
organizaci sportu - zejmána ledního hokeje pronájem sprtovních zařízení,ledovýďt 3lloďl,
pořízené vobdobí od 1. L m17 do 15. tZ. 7ill?. fiozpis přdmětu dotace ie {rved€n
vžádosti o dotacl která je přílohou této smlouvy.
P§emcďprohlašuje, že lrrto doaci pfijímá.
1

ffiemce dává podpisem této smlouvy souhlas s poskytnutím a zveřejněním osobních údajů
v rozsahu název organizace, lČO, sídlo organizace, yý€ účela podmínky poskytnutých
vďejnýth prostředků. Tyto údaie budou 4racovány pro ú&| aveřejnění rozsahu podqraa*ní
veřejnýďt prosťedkůBodle zákona í 1ffifi999 Sb. § 8b.
čl. a
Doba tmánísmlouvy
Tatosmlouva se uzavírá na období od

L

L2Ot7 do 15.

sralouva zaniká:
a} Uplynutím doby trvání smlouvy
b} Dohodou smluvníďt stran
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U.mrl.

Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně přijemci doace v případě, že poruší
některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prwrím
dnem následujícímpo doručenírrýpo€di
d} Zánikem smluvních stran bez právního nástupce

čl. +
Podmínky potÉítídotate
1.

z

Poskytoutel dobti poskytne forrnou převodu na ú&t příiemce uvedený vzáhlavígloutv
do 30 dnů od podpisu srrrlouvy. Variabilnírymbol ie číslosmlouvy.
Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí odpovídat předmětu smlou\4, a
údajůmuvedeným v žádosti o dobci. Příjemce dotace bude na těchto daňoraých doklade{h
uveden jako odběratel. Pokud by předloženédaňové doklady maximální částku dobce
pdle čl. 2 překročily, ať už jednotlivě čiv součtu, nevzniká na jejich úhradu právní nárek a
požaduje-li na ně příjemce dotaci, musí podat dalšížádost.

3. V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smloulry, ne-rrrnilé
příjemci na dobci právní nárok.
Poslrytovatel dobce rná pnávo požádat o nahlálnutí do účetníchdokladů příjemce doace,
ťkaiíd*se této smlouvy.
5-

Poslqřtovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předloženó daňové doklady
§kající se předměfu smlouvy.

§-

Příjemce se zavazuje seznámit poslqftovatele, 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
finančníhohospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu kposkytnuté dobci. Vpř+pedě
přeměny příjemce, kteď ie právnickou osobou, nebo jehc zrušenís likvidacl je ťwrrrce
povinen o této skutďnosti pos|rytovatele předem informovat.

7.

Příjemce příspě*d<u dpoťdá za trospdámé a ďektivní využitífinančních prostř*dků
vsouladu s účely,pro které byly poskytnuty. Každý rydaj musí b,it přiměřený {musí
odpovídat cenám v čase a místě oblryklým} a musí b,it vynaložen v souladu s následujícimi
principy:

-

hospodárnosti - minimalizace uýdajů při respektování cílůprojektu nezbytných pro
realizaci akce či projektu,
účelnosti-přímá vazba na projekt a neáytnost pro realizaci akce ň projektu,
: efektivnosti- maximalizace pomĚru mezi vlýstupy a y§fiJpy akce či projektu.

čl. s
f inal*ltí rypořálání dot$e
Příjemce dotace se zavazuje realizovat projek a dotaci v,yčerpat nejpozdějido 15,

mt7.

§l.

Přiiemce dotace se zavazuje předložit poslrytovateli vyúčtováníposkytnuté doEce
nejpozděii do 30. L2.20t7.
trlručtování musí obsahovat rozpis skutefu,ýďr náldadů na jednoťivépoložky {darbé
doldady} s uuederrím jeiiďr čá§tek - fotokopit účerní*dotdadů {fuktury, nebo dgHad
zaplacení vtrotorrosti}, seznam předloženÝri úč€ťríchdokladů. Dále fuťckopie
tj. kopie výpisů z úřtu, v případě pbteb
dokladů o uskuteřrčníúhrad áktur
v hotovosti kopie výdajov,ých pokladníďt dokl$ů-

-
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4.

Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtovánífinančníhopříspěvku v souladu s
přísl ušným i ustanoveními zákona č563/1991 Sb., o účetnictví.

5.

Součástífinančního vypořádání je v,rplněné Prohlášení o čerpáníči nečerpáníjinfcit
příspěvků, dotací, finančníchdarů nebo podobně od jiných subjeků na předlože*é
účetnídoklady, které příjemce dotace obdržel spoleátě se smlouvou.

5.

Pokud obec ziistí kdykoliv v průběhu čerpánía užívánídotace jakékoliv rcruŘní
rozpďto€ káznč ve srny:lu § 22 zá*ona o rozpočtov,fuh pravidlech {např. F§iť
dotace kjinému, než siednanému ú&lu, nepředložení vyúřtování doEm ve
sjednaném terrnínu, Borr.lštní jiných podmínek za kterých byla dotace poskytnuta,
nevrácení nevyčerpaných prostředků ve stanoveném termínu), je příjemce povt*en
celou dotaci vrátit na účetobce" a to do 15 dnů po té, co bude obcí k vrácení doace
vyeván.

7-

Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kon§t*u
dodržování podmínek čerpánía užťdotace.

poťnen zaplatit penále te yý§ 1
promile z čás,ťcy drcdu /neopnirarěně použitýďr, nebo zadženÝďr prostřďkri/ za
každý den prodlení, neffie však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 aáksr§ o

8. Y případě porušenírozpočtové kázně je Bříjemce

rozpočtovýďl pravidlech.

ó.e

závěrečná ustanovení

§rnlouva

je

vyhotovena

ve třech

vyhotoveních, z nichž dvě yyhotoyení oMrží

poslqftovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.

Tuto srnlouvu |ze změnit nebo doplnit jen dodatJ<em k ní uzavřeným v píwnné
formě, podepsaným oběma smluvními s$anami.
Smluvní sřany prohla§.rií, že smlourn odpovídá iejiďt rn]li a na důkaz připaiújí slě
vlastnDru&lí podpisy.
§mlouva nab,há úónnostidnem podpisu oběma stranami.
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za příjemce dotace

Losiná 11

3gZ 04

Nezvěstice

O

Přloha č 1- kopie ŽeOosti o poslqftnuť dotace
Fříloha č. 2 -formulář \iRtčtování dotace
Příloha č. 3 - Prohlášení
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Teleťon: {O4ž0} §0.{ ž98 §8ž
E-mei} i nťcr&gohollosfu ra-ez

Inďná

t

l. 3320{ Nezvěetice

tčo:1s2§sts1

benkovni spoj€ni;

ffi6?í{,100 li§liOO

T} §okol Losiná z.s.

Žádsst o pg§kytnuť dotace na organiz§yáDÍ §port& provoz a rldt*bu
Jrnéncrn rap*ného spolku TJ §okol Losiná z,s. žádám Obecní úřad v Losinó § po§kytnuti finanČni dotace

70.000

Kč

na rok 20l7 za ůčelern:

-

pr§vgz a údržba §portovniho &r§iil*v Losiné* který máme qd ob§e zapůjčenv dlouhodobe áPŮjČce
Lrg*nizace ,portu" zejména ledního hokeje. pronájem spríovníclr zařízení, ledových ploch,

V souvislasti

kauramirozdělovánír%íi.#HJ::*H#*ffii:x;iť;i:iT,trffi":t§

s letošnííni
nyní váme financování sportu na aikladní ťrrovni,
.p*"ujeme. nás §toji n€malé finančni krytí, Jsme přesto jedna e posldnich sportovnich organizaci v eikolí
"L"i"J
poa"oneŇ ,"..iřru, kd§ jďtě fu$de dob1o,volná brigádniclui čian§§i i b§rylatná pntce organiátorŮ sportu-

V Losiné dne: l8.8.20l 7
§§kuji a s pozdravem
lng. ČestnírKašpar

předseda TJ §okol Lo*iná z.s.
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