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,íř>- é Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpoČtu obce

č.250/2000,Sb., o rozptlčttrý,t:h prat,itller:h ú:enlníc,hrozpočtii, § 85 zúkona č. l2E/2()()0 Sb., o
obcích a s' l59 a násl. ztiktlnu č. 500/2001 Sb., správníhc,l řádu
uzayřená nížeul,e de néhcl dne, mě,síce a roku
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Obec Dř,íteč

se sídlertl: Dr'ítečl 16. 533 05 Dříteč

lČ,o: 00]73 5]6
Batlkol,lti spojcní: Českosloverlská obchodní banka, a,s., čísloúrčtu:260 339 916/0300
zastoupella: Jozef'ern Petrencenl. starostou
dále také jako .,poskytovatel"
a

Zdraví a sportovní aktivity, spolek

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedenénr u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn.

l, rc110

IČ 051 8754l
sídlo Dříteč116.533 05 Dříteč
zastoupetli MUDr. Jiřírn Neumannem, předsedou
erltai lor é spojen

í Or=Ne141aq,r@!§ia]j.cz

barlkor ní spojení
č. ú. 115-2998050237/0l 00
dálc také jako ..pří.iemcc''

článeli t.
Předmět smlouvy, účeldotace

l.
2.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžníchprostředků ze strany poskytovatele příjemci na
základě jeho individuální žádosti z rozpočtu obce Dříteč ve fonně dotace (dále,.dotace") na účel
stanovený a určený v odst. 2 tohoto článku srrr|ouvy.
PříjeInce dotace je povittelr použítdotaci na činnost spolku v roce 2018. Poskytriuté finanční
prostředk1 nesrlí být použi§ k jinému účelua musí být použity pouze v souladu s písemnou
žádostípříjernce (tj. rnimo jiné k pokrytí nákladů na organizaci sportovně- kulturní akce - Grarrd

spottu vřadách dětí atletické
Základní škole a rnateřské škole Dříteč,okres Pardubice (školního atletického k|ubu)).

Prir Dříteč.běh pro širokou veřejnost (24.3.20l8). kpodpoře

aktit iry

y,

Poskytovatel si v této souvislosti vylrrazuje, že dotace nesmí bý použita k úhradě darů a výdajů,
které nesouvisejí s činnostípříjemce.

3.

Příjemce dotaci přijímá azavazuje se, že činnost uvedenou vodst.2 tohoto č|ánku smlouvy bude
realizovat na svotl vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této
smlouvy, když je povinen plnit povinnosti pro něho z této smlouvy vyplývající.

článek II.
Výše a způsob čerpánídotace, časovépoužitídotace

1.

Poslqrtovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 20.000,- Kč (sloly: dvacettisíckorunčes§ých) a to
do 31.5.2018,

2.

3.
4.

Dotace budc poskl,tltuta íbrtlot_t bezhotovostn ího bankovníIlo př,cl,odtt na ťtčetpříjence
v záhlaví této smlouvy,

Příjenlce.jc povinen vy,čerpat
clo l5.12.20lB.

ttr

ecletlí

v souladu s účelemslanoveným tottto smloLlvoLr nejpozdě_ii

V případě, žc příjemce použije í-inančníprostř,edk1, v rozporu

s touto snrlouvou Ilebo nevy,čerpá
všechIty posky,tnuté finattčníprostředky tta statrovetlý účelnejpozději do l5.12.2018, je povinen
vrátit poskytovateli takové firtančníprostředk1, bezhotovostrrím bankovním převodeln na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této sntlouvy a to nejpozději do 30 dnů od clorr_rčenípíseIlrlé
lrýzr,zy poskytovatele k jejich vrácení.

ČIánek lll.
Vyúčtovánía vypořádání dotace

1.
2,

a

).

Př'Íjemce je povinen předložit poskytovateli přehledné vyúčtovánípoužitícelkorč poskrtrluté
dotace nejpozději do 15.12.2018.
K vyúčtovárrí.|epříjernce povinen předložit v jednom vyhotovení fbtokopie účetrlíchdokladu.
týkajících se využitíposkytnLrté dotace. Učetnídoklady budor.r doložen1, 1,ýpis1 z batlkovního
účtu,výpisy zpokladrlího deníku apod., z llichž bude zřejmé, že útčetnípříjnlor,ý doklad
(poskytnutí dotace) a ťrčetnídoklady výdajové byly zaúčtoványa využi§ na posklttlLrtou dotaci.
Doklady prokazLrjícípoužitíclotace v souladu se smlouvou se nesmí dublovat, příjernce nesnrí
předložit duplicitně použitelrrédoklady.

V případě, že příjemce nedodržítermín předložení vyúčtovánídotace, nepor_ržije poskytnr_rtou
dotaci ke stanovenému účelu,má poskytovatel právo požadovat vrácení dotace v plné výši nebo
v její části. Příjemce dotace je v tomto případě povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky nebo
jejich část do 30-ti dnů po výzvě poskytovateli dotace.
Clánek fV.
Kontrola, sankce

1.

2.

J.

4.

Poslqrtovatel je v souladu se zákonem ó.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu

účetnictví,případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodržování ustanovení této smlouly.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontroly.
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle této
smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázné dle ustanovení § 22 zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel
je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtovékér;néve ýši neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázné je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částlry odvodu zakaždý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
V případě závažnéhoporušenísmlouly ze strany příjemce je poslgrtovatel oprávněn smlouvu
vypovědět a to ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po dni, kdy byla písemná
a odůvodněná ýpověď ze strany poskytovatele příjemci doručena. Příjemce je pak povinen vrátit
poskytnutou dotaci do 7 dnů po uplynutí výpovědní doby.

Článek V.
závérečná ustanoveni

I

l,

v této smlouvě se říclí
Vzá.jenrrá prár,a a povitltlclsti snlluvtlícll strarr výslovně lleupravetlé
úlzernníchrozpočtů
přísiušný.nli prár,nínli předpisy. zejrnér-ra zákclnem orozpočlových pravidleclr
a správtlíttl řádenl.

2.

J.

4.

přeměrrě (fúzi,
povinerr bez zbytcčrlého odkladu illfornlovat poskytovatele o své
Přiiemce je
'apod.)
či vstupu do likvidace. V případě př,eměny pří|ernce přecháze_ií práva a
.oi'ael.ni
povitlnosti z této smlor,lvy lla právního ttástupce,
s plněrrím této snrlouvy
Příjemce bere na vedomí, že tato s,l-,lou.,a, .iakož i dalšídokumenty
jsott
infonnacemi, které je
související. které má či bude rnít poskyiovatel k dispozici,
zákona č, 106il999 Sb"
poskytJvatel povinen poskytnor_rt žadatelťrm, popř. zveřejnit,na základě
o .uóbodne,n přístupu k informacíln, ve znění pozdějšíchpředpisů,
př.íjemce bere tla v8domí, že v případě zjištěnízávažných nedostatků při čerpánídotace, včetně
prostředků, je poskytovatel
nedodržetlílertnínu otjevzdání vyrietovani poskytovaných peněžrríclr
dotace zprostředků
oprártlěn r,1,1oučit vnásledujícióh dvou láteclrjeho žádosti o poskytnutí
poskr tor atele.

5.

6.
1.
8.
g.

dodatk}'
tllitže b,Jt rněněna či doplriována pouze písernnými, vzestuPtrě číslovanýrni
souhlasem
předcházejícím
s
stran
podepsarli rni opr,ár,něnýrni zástupci oboů smluvních
statutárního zástupce,
)ustLipitelst. a obie. oodátek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce,
postačípísen-rné
případě
sídla či bankor,tlílto úrčtukterékoli ze ,,oiuul-,í"l-, stran. V takovém
doloženo kopií
být
musí
oznámení o zllěltě. které r, případě změny bankovního účtupříjernce
smlouvy o zřízeníúčtu,
jednom stejnopisu obdržíkaždá ze
Tato stnlouva je l,yhotovel]a ve dvou stejnopiseclr, z nichž po
smIuvníclr stran.
jednání, že si snlouvu
Smluvní strany shodrrě prohlašují, že .jsou způsobilé k tomuto právnímu
ji
jejinl
ji a s
obsahem souhlasí, a že uzavíraií svobodně a
před jejínr podpisern přečetly, rozurní
§111|1Ttl\a

váŽně.NadůkazvýšeuvetJenéhopřipojujísvévlastnoručnípodpisy.
v této smlouvě,
Smluvní strany beŽvýhradně souliiasi se Žveřejněnírn všeclr údajůobsažených
obce
zastupitelstvem
schváleno
bylo
uvedených
poskýnutí dotace za podmínek vtéto s.louvě
Dříteč,usnesením č.11201] dne 20.12.2017 ,

Ve Dřítěi dne 8. ledna 2018

?x-

lal. ó(td

, spolek
zaZdraví a sportovní i
MUDr. Jiří Neumann, ředseda

