\/eřejnoprár-ní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoČtu obce
|a

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovl,ch pravidlech územních rozpočtů,§ 85 zákona č. ]28/2000 Sb., o
obcí,,lt.1 .r'' /_í9 u ttú,sl. :úkrlltu č. 500/2001 Sb., sprá,-ního řútlu
u:ayřená nížeuyeclcného dne. měsíce a roktt
nte-

i

snlluvními slranami

Obec Dříteč
se sídlenl: Dříteč1 l6, 533 05 Dříteč

lČo: 00273546

Bankovní spojení: ČeskosloveIlská obchodní banka, a.s., čísloúčtLr:260 339 916/0300
zastoupena: Jozefern Petrellcern. starostou
dále také jako ,,poskytovatel"
a

Sportovní klub Sokol Dříteč,z.s.
síc,llo Dřítečl 1B. 533 05 Dříteč
tČo: +gl5886l, DIČ: CZ 48l5886l
spolek zapsaný ve spolkovérn rejsti,íku vedeném

Lr

Krajského soudu v IlradciKrálové, oddíl L, vložka

1958

barrkovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., č,ú.183314968/0300
zastoupe|l Sretenem Vasióern, předsedou
ernailové spojení: s.vasicl 95 l @gmail.com
dále také jako,,příjemce" nebo .,fotbalový klub"

čtánek I.
Předmět smlouvy, účeIdotace
l

.

2.

Předmětem této srnlouvy je poskytnLrtí peněžníchprostředků ze strany poskytovatele příjemci na
základě jeho individuální žádosti z rozpočtu obce Dříteč ve formě dotace (dále,,dotace") na úče|
stanovený a určený v odst. 2 tohoto č|ánku smlouly.
Př[jernce dotace je povinen použítdotaci na spotlovní činnost ťotbalovéhoklubu Dřítečv roce

20lB. a to zejména na činnost mládeže (dále také jako ..Činnost"). Poskytnuté finanční
prostředky nesmí být použity k jinénru ťrčelua rnusí být použity pouze v souladu s písemnou
žádostí příjernce.

Poskytovatel si v této souvislosti vyhrazuje, že dotace nesmí být použita k úhradě darů a ýdajů,
kteró nesouvisejí se sportovní činnostífotbalového klubLr.

3.

Příjemce dotaci přijímá azavazuje se, že Čirlnost bude realizovat na svou vlasttrí zodpovědnost, v
souladu s právními předpisy, podmírrkami této smlorrvy. když je povinen plnit povinnosti pro
něho z této smlouvy vyplývající.

čIánet<

lt.

Výše a způsob čerpánídotaceo časovépoužitídotace

l.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 45.000,do 28.2.2018.

Kč (slovy: ětyřicetpěttisíckorunčeských)

-I
tla ÚČet PřÍ|ernce uvedcnj'
Dotace bLrclc posk.vttlttta fortt,ttltt bezhotovostrlíh,l batlkortlíIlo přerodu
v záhlaví 1éto snllouvy,
tottto stnlotrvou ne_ipozdč,ji
l)říiernce je povitlen vyčerpat dotaci v soulacjtt s ťtčelctnslatlorertýtn

do l5.12.201lJ.
4.

tollto slllouvott rlcbo nevl'Čerpá
do l5,12,2018, je povinen
uS".t ny poskytnLrtó fillánčrrí prostředk1, lla stallo\!-llr účclnejpozdčji
tla itČet
vrátit ioskytovateli takové 1lnarlčníprostředk1 bezhottlr osttlít-t-t barlkovrlím Př"evoderrr
písenltté
doručerlí
od
drlů
poskyávatele uvederrý v záhlaví této snlIoLtr/\, a to llejpozději cJo 30

V případě, že příjernce por_ržije fitlančníprostřeclk} \ fozl]orLl

S

výzvy poskytovatele k.jejich vrácetlí.

Článek III.
Vyúčtovánía vypořádání dotace

l.
1

3.

příjernce je povinen předložit posky,,tovateli přehleclllé rrťtčtovtinípouŽití celkově PoskYtnuté
dotace nejpozději do 15.12.2018,
účetrríclrdokladů,
K \,."-,účto;;llíje příjenrce povinen pře<1ložit v jednorrl rrhotovení fotokoPie
z bankovního
výpisy
tl,kájicích se vyúit1 poskytnLrté dotace. Úe"tni cloklad} buclou doloženy
doklad
příjnroq,
účetní
r,otr.i vypiry , pokluáníhá deníku apod.. z richž bude zře_jrlé. že
poskytnutou dotaci,
(poskytnutí dotace) a ťrčetnírloklady výdajové byly zaúčtor,árl1a q,uži§ na
nesmí
Ďortáay prokazující použitídotace uioriludu se smloltvort se nesrní dublovat, Příjerrrce
předložit duplicitně použitelné doklady.
termírl
V případě, že příjenrce neoznačíúčetrrídok|ady v_r"še uve<lenýnr znakem, nedodrží
rná
účelu,
próalozeni lryúčtóvánídotace. nepoLržije poskýt,-,uio,.r clotaci ke stanovenérnu

Příjemce dotace _je
poskytovatel právo požadovat vrácení dotace u ptne 1,ýši nebo vjejí části,
jejich
do 3O-ti dnŮ po
část
nebo
prostředky
peněžní
v totlto případě povinen vrátit poskytnuté
1,ýzvě poskytovatel i dotace.

Článek IV.
Kontrola, sankce

l.

Poskytovateljevsouladusezákonenč.32012001 Sb.,ofinarrčníkontroleveveřejnésprávěao
u příjemce kontrolu
změně některých zákonů, ve znění pozctějších předpisů, oprávněn provádět
této smlouvY,
účetrrictví,případně dalšíchskutečnostíosvědčujicích dodrŽování ustanovení
při provádění
Příjemce je povinen poskytnout poskytorlateli veškerou nutnou součinnosti
kontroly.

2.

J.

4.

příjernce podpisenl této smlouvy bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle této
22 zákona č,25012000
sm|ouvy je považováno za porušenírozpočtové kázně dle ustanovení §
a poskytovatel
předpisů,
Sb., o.ozpo8tových pravidlech úzernnícúrozpočtů, ve znění pozdějších
je ápravrrcn požadovat úhradu odvodu za porušenírozpočtovékázně ve výši neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků.
zaplaíií penále ve výši
Za prodlení s odvoclem za porušenírozpočtovékázně je příjernce povinen
odvodu,
tohoto
výše
do
1 piomile z částky odvorlu zakaždý den prodlení, nejvýše však
oprávněn Smlouvll
je
poskytovatel
V případě závažÁého porušení smlouvy ze strany příjemce
po dni, kdy byla písemná
uypo,reac, a to ve thrit8 z měsíců, která počne běžet dnem následujícím
Příjemce je pak povirren vrátit
a odůvodněrrá výpověd'ze strany poskytovatele příjemci doručena,
poskytnutou dotaci do 7 dnťr po uplynutí výpovědní doby,

Článek \'.
zár ěrečná trstanoycní
l

.

2.
3.
4.
5.

Vzá.jelllllá prár a a povintlosti sllllttl,Ilích stt,atl r,ÝslovIlě tlettpravené v této snllouvě se řídí
přísltršnýnli prár,,rlírlli předpis1,. zejnlétla zákonell o rozpočtových pravidlech ítzenlnícllrozpočtťt
a sprár,tlítn řáden.
Příjenlce.je povinen bez zbytečrléhoodkladtt itlforIltotat poskytovate|c o své přelněně (ťúzi.
rozdělení apod.) či vstttpl-t do Iikvidace. V případě přeměny příjemce přecháze.jí práva a
povittnosti z této stnlouvy na prár.,ního nástupce.
Příjemce bere tra r,ědotní, že tato srnloltr.,a. .iakož i clalšídokunlent} s plněnínl 1éto snllouvy
souviscjící.které rná či bude nlít posk1,1ovatel k dispozici" jsoLr infonnacenli. které je
poskvtovatel povinen poskytlrout žadatelůnr. popř. zveřejnit, na základě zákona č. 10611999 Sb..
o svobodnétl přístupu k iníbrrriacírl,vc zllění pozdčjšíchpředpisťr.
Příjerlce bere na vědonlí. že v případě 7jišlěnízár,ažnýc|,1nedostatků při čerpánídotace, včetně
nedodrženítermínu odevzdání vyúčtováníposkl,tovarrých peněžních prostředků, je poskytovatel
oprávněn vyloučit vnásledujících dvou letech.jeho žádosti o poskytnutí dotace zprostředkťr
poskytovatele.

Snllouva nrůžebýt měněna či doplňována pouze písenlnými, vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnýrrri zástupci obou slnluvních stran s předcházejícírn souhlasenr

zastupitelstva obce. Dodatek se neuzavírá v případě znrěny názvu příjernce, statutárního zástupce,

6.
|.
8.
9

sídla či bankovního účtukterékoli ze srnluvních stran, V takovém případě postačípísemrré
oznámení o zrlěně, které v případě zněny bankovního účtLrpříjenlce musí být doloženo kopií
snllouvy o zřízeníúčtu.
Tato smlouva.ie vyhotovena ve dvou stejnopisech. znichž po jedrrom stejnopisu obdržíkaždáze
smluvních stran.
Snlluvní strany shodně prolrlašují, že jsou způsobilé k tonruto právnímu jednání, že si smlouvu
před jej ím podpisem přečetly, rozumí j í a s je.|írn obsahem souhlasí, a že ii uzavírají svobodně a
rážně. Na důkaz výše uvedeného připojují sr,é vlastnoručnípodpisy.
Snlluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněrlírn všech úrdajůobsažených v této smlouvě.
Poskt'tnutí dotace za podrnínek v této smlouvě r"rvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce
Dříteč.ttsnesením č. 1l2017 dne 20.1 2.201]
.

t"pontovruí
xluB
SťrKoL DŘlTEč ;.s.

Ve Dřítčidne8. Iedna 2018
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