Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves

číslo;,t412017

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č.50012004 Sb,, správní Fád, Ve znění pozdějších předpisů)
mezi:

Poskytovatelem

dotace]

obec ostrožská NoVá Ves
se sídlem: Dědina 161
zastoupená: lng, Pavel Botek, starosta,
popř. lng, JarosIava Bedřichová, místostarostka
lČ: oo2912oo
bankovni spojeni:ČSoB, 16541227 3t030O
(dále jen,,poskytovatel")
a

Příjemcem

dotace:

FK ostrožská Nová Ves, z,s,
sidlo/bytem: Nádražni 842

lČ:

687 22 ostrožská NoVá Ves

48506087

typ příjemce: spo|ek

zastoupený/jednající:Marek Tvrdoň, předseda
Rostislav Kreisl, jednatel
bankovní spojení: 154'1356389/0800
(dá|e .Jen,, příjemce" )

l.

Předmět smlouvy

1,1 Poskytovatel poskytne pří]emci na n|že uvedený účelza podmínek uvedených V článcích ll, až lll,
úóelovou neinvestjčnídotaci z rozpočtu obce Ve Výši 275 000,- Kč, slovy
dVěstěsedmdesátpěttisíckorunčeských.

'],2 Dotace je poskytována na provoz klubu

-

energie, cestovné, pronájmy prostor (hala, Umělá
tráVa), spoňovní potřeby, výkony rozhodčích,dohody o provedení práce, drobné nákupy, opravy,
ll.

splatnost peněžních prostředků

2,1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným Včlánku l. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 7 dnů po nabytí účinnostitéto smlouvy.
2,2 Finančni prostředky lze použítna úhradu nákladů vzniklých V obdobl od 1, 1. 2017
do 15, 11,2017 Vztahujících se ke stanovenému účeluposkytnutí, které budoU uhrazeny
nejpozději do 24. 11.2017. Finančníprostředky nelže převádět do následujícího kalendářního
roku.

2,3 Vtermínu pro předložení Vyúčtovánídle článku lll. odstavec 3.2 Vrátí příjemce nevyčerpané
finančnípíostředky na účetposkytovatele, Neučiní-litak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona č. 25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních íozpočtů,Ve znění
pozdějších předpisů,

l!l.

Podminky udělení peněžních prostředků
J,

l

Příjemce je opráVněn použít dotaci pouze k účeluuvedenému

V

článku l, této smlouvy,

3,2 Vyúětování dotace předloží příjemce na obecní úřad V ostrožskéNoVé Vsi do 30, 1 1. 2017,
Vyúčtovánímdotace se íozumísoupis dokladů V tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
předložení kopií dokladů prokazujících Vznik/uhrazenínákladů na účeluvedený V čL l, této
smlouvy Ve Výšj poskytnuté dotace (kopie faktur (čijiných daňových dokladů) a dokladů o jejich
zapIacení, přičemž za zúčtovacídoklady se nepovažujítzv. zálohoVé faktury),

Příjemce musi zajiStit Ve sVém účetnictviVedení analytické účetníevidencesouVise]ící s reaIizací
účeludotace projektu/akce, tzn. účtovatna zvláštní analytické účty,na samostatné hospodářské
středisko nebo na samostatnou zakázku, Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní
Výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný účeldotace a skutečně odpovídá

charakteru účeludotace, Subjekty, které vedou daňovou eVidenci v souladu se Zákonem
č, 586/1992 Sb,, o daních z přúmů,Ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použítjiný
prokazatelný způsob Vedení evidence o finančnich tocích účeludotace. Doklady prokazující
Využitídotace mUsí být viditelně označeny ,,Dotace obce ostrožská NoVá Ves" (označeny musí
být již originály dokladů), Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě,ieho požadavku
provedení kontroly Všech prvotních účetníchdokladů za účelemprověření předloženého
Vyúčtováníúčeludotace, Poskytovatel bude VykonáVat u příjemce kontrolu, Vyplývajici ze zákona
č.32012001 sb., o finančníkontrole Ve Veřejné spráVě, ve znění pozdějších předpisů,

34 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčníhořízení, vstup
práVnické osoby do likvidace, změnu Statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.

Příjemce, ktený je obchodní korDorací dle zákona č.9012012 Sb,, je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně společnosti, jejížsouóástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem, U ostatnich práVnickÝch
osob je pří.'emce povinen oznámit poskytovateli přeměnu práVnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí příslušnéhoorgánU,

35 Způsobilými výda!i

(tj, proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a Vyhovujizásadám
účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona ó_ 32012001 Sb., o finančníkontro|e, Ve
Znění pozdějších předpisů) nejsou:

-

Výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních práVních

-

rekreaci apod.)
Výdaje na pořádáníWorkshopů, teambUildingů, Výjezdních zasedání apod
Výdaje na školenía kuzy, které nesouvisí s účelem,na kten, je dotace poskytována
odměny členůstatutárních čl kontrolních orgánů u příjemce, kter}' je práVnickou osobou
odstupné, Ve smyslu zákoníku práce
pořízen í krátkodobého majetku
Výdaje na propagaci a marketing příjemce účetněnedoložitelné Výda]e
Výda.|e na pohoštění/Výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování úóastníků
akce konané V přímé souvislosti s ť]če|em, na který je dotace poskytována atd.

předpisů (příspěVky na penzijn í/životnípojištění,dary kžiVotním jubilelm, příspěVky na

lV.

sankce
4,1 V připadě porušení rozpočtovékázné ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat V souladu
s ustanovéním§ 22 zákona ó.25ot2ooo Sb,, o rozpočtových pravid|ech územních rozpoětů, ve
znění pozdějšich předpisů,

4,2. Porušení povinností uvedených V ólánku/ólánclch lll. odst. 3,2 je považováno za méně závaŽné
porušeni iozpočtovékázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, v případě porušenítěchto
povinností se uložípříjemci odvod za porušenírozpočtové kázně ve výši 5%

V,

Ukončenísmlouvy
5.1

smlouvu lze ukončit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědi
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených,

5.2 Poskytovatel můžeSmlouvu vypovědět jak před proplacením, tak

ipo proplacenídotace,

výpovědním důvodem.ie porušenípovinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou
nebo obecně záVaznými práVními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a) svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle Zákona č, 250/2000
b)

c)

Sb.,

o iozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů,
porušípravidla Veřejná podpory,
je on sám, případně jako práVnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo činnostípříjemce, nebo pro tíestný čin hospodářský, anebo trestný

čin proti majetku Ve smyslu zákona č,40/2009 Sb., trestní zákoník, Ve znění

d)
e)

f)

g)

pozdějších předpisů a zákona č, 41812011 sb., o trestní odpovědnosti práVnických
osob, Ve znění pozdějších předpisŮ,
bylo zahájeno insolvenčni řízenípodle zákona č. 18212006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
příjemce uvedl nepravdiVé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se Váže

uzavření této Smlouvy,
je V likvidaci,

změní práVní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou
oblast podpory,

i když byl k,'ejich nápravě
poskytovatelem.
VyzVán
5.4 V případě Výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na Vyplacenídotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě Výpovědi smlouvy po prop|acení dotace, se příjemce
zaýazuje poskytnuté peněžníprostředky Vrátit bezhotovostním převodem na účetposkytovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději Však do 15 dnů od doručeníVýpovédi,
h)

opakovaně neplní povinnosti stanoVené SmlouVou,

Výpověd' Smlouvy musí být učiněna písemně a musí V ní být uvedeny důVody jejího udělení,

a začne běžet od prvního dne měsice následujicího po měsíci,
němž byla výpověd' doručena příjemci dotace, Učinky doručenípro účelytéto smlouvy Však
nastáVají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil.

5.6 výpovědni lhůta činí1 měsic
V

5.7 Účinky Výpovědi nastáVají dnem uplynuti Výpovědni lhůty za podminky, že při.Jemce dotace vráti

poskytnuté peněžní prostředky před Jejím uplynutím, Jinak k ukončenísmlouvy dojde až

Vypořádánim Všech práV a povinností Smluvnich stran.

5,8 Přijemce ]e opráVněn tuto smlouvu kdykoliv pisemně Vypovědět nejpozději Však do konce lhůty
pro podáni Vyúčtování,přióemž Výpověď je účinnádnem jejího doručeníposkytovateli, V takovém
případě Je příjemce povinen Vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne

účinnostiVýpovědi.

5.9 Přl ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou ěástku dotace, která mu již byla Vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, neipozděij do 30 dnů ode dne doruěeni dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluVní strany jinak.

5,10Dohoda o ukončeni smlouvy nabýVá účinnostidnem připsání Vrácených peněžníchprostředků
na účetposkytovateíe, nedohodnou-li se smluVní strany jinak,
5,1,1

Smlouva zaniká také z důvodů uvedených V § 167 odst, 1 písm, b) až e) záKona č, 500/2004 sb,,
spráVní řád, Ve znění pozdějších předpisů, NáVrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn písemně
a musi V něm být uvedeny důVody, které vedou k zániku Smlouvy,

5,12Pokud příjemce Ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí V souladu stímto článkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zad(žené ve smyslu zákona č, 250/2000 sb,,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtŮ, Ve zněnípozdělších předpisů.

Vl,

zevéíeěná ustanovení
6,1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účelytéto smlouvy stanovuje: účtárnaoÚ ostrožská
NoVá Ves, Petra Machová, tel. 572 598 1 15, e-mail: uctarna@onves.cz
6,2 Tato smlouva nabýVá úóinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

6,3 PráVní Vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 50012004 sb,, spráVní řád, Ve znění pozdějších předpisů, zákona č, 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů a dalšimi obecně
závaznými předpisy.
6,4 Smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně či§lovanými dodatky
podepsanýml opráVněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavirá V případě
změny názvu příjemce, Statutárního zá§tupce, síd|a či bankovniho účtukterékoli ze smluvních
Stran, V takovém případě postačípísemnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovniho účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízeníúčtu.

6,5 smluvni strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním Všech úda,iůobsažených V této smlouvě,

/

6,6 Smlouva Je Vyhotovena Ve 2 stejnopiseóh, z nichž poskytovatel obdrži 1 Vyhotovení a příjemce
vyhotoven

1

i,

6.7 Smluvni strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,
6,8. Nedílnou součástí této smlouvy je přiloha č, 1 Vyúčtování,
Doložka dle § 41 zákona č. 12812000 sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisú
Rozhodnuto oígánem obce:
zastupitelstvo obce
Daium jednání a čís|ousnesení: 13.3 2017 a zo15l2017l8
čisto iednaci;
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Příloha č. 1 Vyúčtování
Soupis dokladú prokazujícíchvznik a úhradu nákladú na účeldotace uvedený v čl. l. této
smlouvy

