Veřejnoprávní smlouya o po§lqrtnutí dotace
ř. ou/3s9í2318
Na základě rozhdnuť zastupitelstva obce ze dne 15- 3. 2018 bad á 2013-03-03 a žádos§ o
do$ci ee dne 14. 3. 201& uzaťrajínížeurredené smluvní s§any podle ustanorrení § 1e

č250/2mO Sb., o rozpočtov$ťrpravidleďr územníďr rozpočŤ3,ve znění pozděj§eh
předpisů, {dále jen -eďíro* o rozpočtorycfi prawdldt'} tuto veřejnopráwrí smlouvu:

=ákgna

čt. r

§nlwnístrany

Ob* tosiná
Losiná 11, 33204 Neaněstice
lČ: í§256871

Dť: CZffi255871
Sankowrí účetč.: 3041641/ 0300
bsfurpená starostou obce Milošem Čer*fm
sako,p*ytwatel" dotace
a
TJ

Sokd loeiná, r.s.

se sídlem Lo§ná 11, 332 04 Nezvěstice

ť: $239251

3ankovní účetč:96§77450O1 /55m
Zastoupená lng. ČestrrríremKašparem, předsedou

iako-§frmce'dotace
čl. z

PHmět smlouvy
Poskytovatel dotace §e za podmínek snnovenýďt touto smlouvou zavazuje pos*pput
přfremci doari v celkové #stce }:ILíXP,{II *i na prolroz a údr&u sportovního areákr a na
organizaci sportu - zejmáta ledního hokeje pronájem sportovníá zařízení, ledovýďt ťlď|,
pořízené vobdobí od 1. 1 ar18 do 15. 12. al18. Rozpis předmětr.l dotace je uveden
v žádosti o dotaci, která je pňlohou této smloulry.
Přternce prohlašuje, že $t§ douci pfijímá.
Přfiemce dáva podpisem této smlouvy souhlas s poskytnuťm a nreřejněním osobních údaiů
v rozsahu název organizace, lČO, sídlo organizace" vY§ ritet a podmínky poskytnudch
,reřeiný& prosďedků. Tyto údaie budou zprarc€ny pro ú&l arcřejnění rczsahu poskytouání
veřejných prosďedků podle zákona Ď 106/ť§9 §b. § 8b.
čt. r
Doba trvání smlorrrry
Tatosrnlaurra se uzayírá na obdobíod L

1_

20íado 15. fiL

§r*louva zaniká:
a) Uplynutím doby trvání smlouvy
b} Dohodou smluvních stran
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aě&

Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně př$emci dotace v příPad{ že pcr*ší
některé sbnovy tÉtosmlouvy. \íýpoÉdní
doba je jeden měsíc a pořná běžet prvním
po
dnem následujíďm
doručenívýpovědi
d) ánikem smluvníďr stran bez právního nástupce
čt. a

Podmínkypouřřídobce
1-

Poskytovatel doaci poskytne formou převodu na úfut př§eme uvedený v záhlaví
do 30 dnů od podpisu srnlouvy. Vaťabilní spnbol je áslo sm|ouvy.

*tbuvy

Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí odpovídat předmětu smlorrvy a
údajůmuvedeným vádosti o dotaci. Příjemce dotáce bude na těďrto daňových doklade*r
uveden jako odběratel. Pokud by předloženédaňoÉ doklady maximální #stku doH€
podle čl, 2 překrofily, ať už jednotlivě ň vsoučtu, netmtiká na jejich úhradu právní nár* a
požadujeJi na ně příjemce dotaci, musí podat dalšížádost.
3.

V případ§ že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání éto smlour,ry, nevzniká
příiemci na doaci práwtí nárok.

Pos§tovatel dobce má právo požádat o nahl*lnutí do účetníďrdoklďů příjemce d+bce,
ty'kajících se této smlouvy.

5.

Poslqfiovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené daňovÉdoklady
dkajícíse předmětu smlouv,y.

6.

Příjemce se zavazuje seznámit poslrytovatelq do 15 dnů od jeiich v:niku, s těmtto
skutečnostmi; se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spciení,
statutárního zástupce, jakož ijinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho
finanárího hospodaření a náplň jeho aktivit ye *tahu kposkytnuté dotaci. Ysř*rdě
přeměny příjema, k ry ie právni*ou osoban, nebo jeha zrušenís likyidací, ie rř&ram
pcvinen o této skutefuosti poskytomtele přdem informoval

7.

Příjemce příspěvku odpovídá za hospdárné a efektivní yyufiť finančníchprosťeďků
v sauladu s účely,pro které byly poslrytnuty. Každý ,rvdaj musí b,ýt přiměřený {r*usí
adpovídat cenám v čase a místě obryklÝm} a musí být vynaložen v souladu s následujícími
priacipy:
- hospodárnosti - minimalizace rr,ýdajŮ při respektovaní cílůprojektu nezbytných pro
realizaci akce či projektu,
- účelnosť- přímá vazba na projekt a nezby-tnost pro realizaci akce či projekur,
: efektivnosti - maximalizace poměru mezi yismpy a y§tupy akce ň projekfučt. s

f

L

inarůtívypoř*lání dotace

Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt a dotacj vyčerpat nejpozději do 15. í.iL

x}l8.

L

Příiemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli vryúčtovaníposkytnuté dotme
nejpozději do 30. 12. 201&

3.

Vyučtování mu§ ósahovat ro4is skfteelých nákladů na jednoťivépoložky {d#é
doklady} s uvedením jeiich částek - fotokopie ú&tní&dokladtj (Ěkturv, nebo doildad
zaplacení vhotolrosti}, seznam předloženýdt účetní*dokladů. Dá|e
dokladů o us*utečněníúhrad íaktur - tj. tropie výpisů z účtu,v pfipadě plateb
y hotovo§ti kopie uýdajovýďt pokladníďt dokl*dů-

feksie
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Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtovánífinančníhopříspěvku v soulad* s
příslušnýmiustanoveními ákona á563/ť§1 Sb., o účetnictví.
5.

Součástífinančníhovypořádání je vyplněné Prohláš€ní o čerpáníč nďerpání jia*ďt
příspěvků, dotací, finančníchdarů nebo podobně od jiných subjektů na předlože*é
účetnídoklady, které příjemce dotace obdržel spole&ě se smlouvou.

Pokud obec ziistí kdykoliv v průběhu &rpání a užívánídoace jakékoliv wtení
rozpočtovékámě ve vnyslu § 22 ákana o rozpočtov,ých pralidlech {napí p*frří
dotace kjinému, než sjednanému účelu,nepředložení rryúčtoviánídoa= ve
siednaném terrnínu, porušení jiných @mínek, za kterých byla doace poslqfinub,
nevrácení nevyčerpaných prosťedků ve stanoveném termínu), je př$emce povinen
celou douci vráťt na účetobce, a to do § dnŮ po té, co bude obcí k wácení date
vywán.
7-

Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontr*lu
dodržování podmínek čerpánía užitídotace.

pííiemepovinen eaplaťt penále ue yý§ 1
Bromile zásd<y odyodu /neoprávněně poufitfďr, nebo zadňerrÝch prostř*Ů/ a
každý den prodlení, neffie však do výše odvodu ve smyslu § 22 od§t 8 zák§r,€ o

V pňpadě porufuní rozpočtove kázně ie

rozpočtových pravid lech.

č1.0
aávěrďná u§teí}o.€ní

Smlouva

je

vyhotovena

ye

ťeúvyhotorrerríďl, z niďrž dvě

yyhotoveilí oMří

poskytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen dodatkem k ní uzavřeným v písernné
Ťormě, podepsaným oběma smluvními s§anami.

Smluwí §řany prohlaš.rjí, že smlouw odpovídá iejiďt vrjli a na důkaz pnp*§í

sÉ

vlastnoruálí podpisy.

smlouva nab,Fá úónnostidnem podpisu oběma sťanami.
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Čestmír(ašBar, předseda

Pňloha č. 1 - kopie Žadosti o poskytnuť dobce
Přítole č. 2 - formulář t4ntčtovanídotace
Příloh* č. 3 - Prohlášení
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Obec Lcsiná

Telefon: (O42O) 604 298 982
E-mail: info@sokollosina. cz

osiná Ll, 33204 Nezvěstice
ICO: 18239251
bankovní spojení: 9667 7 4500U5500
T

TJ Sokol Losiílrá, z.s.
Věc:

Žádost o poskytnutí dotace na organizování sportu, provoz a

údržbu

Jmárem zapsaného spolku TJ Sokol Losiná z.',.s. žádátmObec Losinou o poskytnutí ťrnanční
dotace

70.000

Kč

na rok

2al8 zaúčelom:

-

prolroz aúdlŽba sportovního areálu v Losiné, který máme od obce zapůjčenv dlouhodobé

zápijéce

otganiz,ace sportu, zejména ledního hokeje, pronájem sportovních zaŤízeli, ledových
ploch.

Provoz a údržbatak rozsiáhlého sportovního areálu, jaký v losiné spravujemg nás stojí nemalé
finanČní@í. Jsme přesto jedna z posledních sportovních organizací v okolí podobného roz§ahu,
kde jeŠtěfungoj" dobrovolná brigádnická činnost ibezplatnápráce oryanizátorisportu.
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V Losiné dne: 10.3.2018
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Děkuji a s pozdravem
Ing. ČesnnírKašpar

předseda TJ Sokol Losiná z.s.

(

