Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí investiční/ neinvestičnídotace z rozpočtu obce ostrožská Nová Ves
číslo:1 3/2017
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č, 50012004 Sb., spráVni řád, Ve zněni pozdějšich předpisů)
mezj,.

Poskytovatelem

dotace:

obec ostrožská NoVá Ves
Se sidlem: Dědina 161
Zastoupená: lng, Pavel Botek, starosta,
popř. lng, JarosIava BedřichoVá, místostarostka
lČ: 00291200
bankovni spojen í:ČsoB,1 6541227 3t o30o
(dále jen,,poskytovatel")
a

Příjemcem

dotace;

TJ oskožská NoVá

Ves, z.s,

I

sídlo/bytem: Nádražn i 970

lČ:

687 22 ostrožSká NoVá Ves

60369761
typ příjemce; spolek
Zastoupený/jednaJíci: Mgr. Vít P]ajčík,předseda
1 541322349/0800
(dále jen ,,přijemce")

bankovní spo)eni:

l.

Předmět smlouvy

1,1 Poskytovatel poskytne přijemci na niže uvedgný účelza podmínek uvedených v článcich ll, až ll|,
účelovouneinvestičnídotaci z rozpočtu obce Ve výši 262 000,- Kč, slovy
dvěstěšedesátdvatisíckorunčeských, z toho oddílu gymnastiky ve výši 82 000,* Kč a oddí|u
kanoistiky Ve Výši ,180 000,-- Kč,

1.2 Dotace je poskytována na nížeuvedený účelpro jednotlivé oddíly.

.

o

Gymnastika: sportovni příprava - pronájem sportovišt'
soutěž SIovácký džbánek
sportovni připrava - LVT soboňky
sportovní Vybaveni - gymnastická podlaha a žíněnky

Kanoistika: provoz a servis minibusu Traíic
doprava na soutěže da|šímiVozidly
sportovní Vybavení

organizace soUtěží

-

lod

ll,

Splatnost peněžních prostředkú
2.1

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným

přijemce uvedený v záhlaví této smlouvy

do

V

článkU l. na účet

7 dnů po nabytí účinnostitéto SmloUVy,

aa Finančníprostředky lze použítna úhradu nákladů Vzniklých Vobdobí od 1, 1, 2017
do 15, 1'1, 2017 Vztahujícíchse ke stanovenému účeluposkytnutí, které budou uhrazeny
nejpozději do 24. 11.2017, Finanóní prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního
roku,

Vtermínu pro předložení Vyúčtovánídle článku lll, odstavec 3.2 Vrátí příJemce nevyčerpané
finančníprostředky na účetposkytovatele. Neučiní-litak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona ó, 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech úZemnich rozpočtů,Ve znění
pozdě]šich předpisů.

lll,

Podmínky udělení peněžních prostředků
3,1

Příjemce je opráVněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému V č|ánku l, této smlouvy,

3.2 Vyúčtovánídotacepředloží příjémce na obecní úřad V ostrožskéNové Vsi do30. 11,2017,
Vyúčtovánimdotace se rozumí soupis dokladů V tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
předložení kopií dokladů prokazujícíchVznik/uhrazení nákladů na účeluvedený V čl. l. této
smlouvy Ve Výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných daňových dokladů) a dok|adů o jejich
zaplacení, přičemž za zúčtovacídoklady se nepovažují tzv, ZálohoVé faktury).

Příjemce musí zajistit Ve svém účetnictvíVedení analytické účetníevidence související s realizaci
účeludotace projektu/akce, tzn, účtovatna zvláštní analytické úěty, na samostatnó hospodářské
středisko nebo na samostatnou zakázku, lMUsí být jednoznaěně prokazatelné, zda konkrétní
Výdaj nebo příjem je (nebo není) Vykažován na podporovaný účeldotace a skutečně odpovídá
charakteru účeludotace, Subjekty, které Vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem
č, 586/1992 sb., o daních z příjmů,Ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použítJiný
prokazatelný způsob Vedení evidence o finančníchtocích účeludotace. Doklady prokazujíci
Využití dotace musí být Viditelně oznaěeny ,,Dotace obce ostrožská NoVá Ves" (označeny musí
být již originály dokladů), Příjemce je povinen umožnit poskytovate|i na základě jeho požadavku

provedení kontroly Všech prvotních účetníchdokladů za účeIemprověření předloženého
Vyúčtován|účeludotace, Poskytovatel bude VykonáVat u príjemce kontrolu, VyplýVajícíze zákor\a
č.32012001 Sb,, o finančníkontro|e Ve Veřejné spráVě, Ve znění pozdějších předpisů,
3,4 Příjemce ,je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčníhořízení, Vstup
práVnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jého člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce, který je obchodní koíDoraci dle zákona č.9012012 sb,, je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně společnosti, jejížsoučástíje projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem, U ostatních práVnickÝch

osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí přislušného orgánu,

(tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a Vyhovujízásadám
účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti pod|e zákona č.32012001 sb., o finančníkontrole, Ve
znění pozdějších předpisů) nejsou:

Způsobilými výdaji

-

odměny z dohod konaných mimo píacovní poměr dle zákona ě.26212006 sb,, zákonik práce,
Ve zněn í pozdějších předpisů
výdaje na zaměstnance, ke kteďm nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštnich práVnich
předpisů (příspěVky na penzilní/žiVotn pojištění, dary kživotním jubileím, příspěVky na
rekreaci apod,)
Výdaje na pořádání Workshopů, teambuildlngů, Výjezdních zasedání apod,
Výdaje na školenía kuzy, které nesouvisí s účelem,na který je dotace poskytována
odměny členůstatutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je práVnickou osobou
odstupné, Ve Smyslu zákoníku práce
pořízeni krátkodobého majetku
Výdaje na propagaci a marketing přljemce účetněnedoložitelnéVýdaje
Výdaje na pohoštění/ Výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování účastníků
akce konané V přimé souvislosti s účelem,na který Je dotace poskytována atd,

í

lv,
sankce
4,1 V připadě porušení rozpočtovékázně ze strany přijemce bude poskytovatel postupovat V souladu
S ustanovením § 22 zákona č. 25ol2o00 §b,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve
znění pozdějších předpisů.

4,2, Porušení povinností uvedených v ělánku/článcích lll, odst. 3,2 je považováno za ménézáýažné
porušení rozpočtové kázně Ve smyslu § 10a odst- 6 zákona č. 25012000 sb, o rozpoětových
pravidlech územních rozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů, V případě porušenítěchto
povinností se uložípříJemci odvod za porušenírozpočtové kázně Ve výši 5%.

V.

Ukončení§mlouvy
5

1

5

2

Smlouvu tze ukončit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo pisemnou Výpovědí

Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených,

Poskytovatel můžeSmlouvu Vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace,

5,3 Výpovědním důVodem ]e porušenípovinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými práVními předpisy, kterého se příJemce dopustí ze]ména pokud;

a) svým
b)

c)

jednánim poruší rozpoětovou kázeň

dle zákona č, 250/2000

Sb,,

o rozpočtových pravidlech územníchrozpoótů, Ve znění pozdějšich předpisů,
porušípravidla Veřejné podpory,
je on sám, případně Jako práVnická osoba či některá osoba tvořící statutární or9án
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jéhožskutková podstata souvisí s pFedmětem
podnikání nebo óinnosti příjemce, nebo pro trestný čin ho§podářský, anebo trestný

čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestni zákoník, ve zněni

e)

pozdějšich předpisů a zákona č. 41812011 Sb., o trestni odpovědnosti práVnických
osob, ve zněnl pozdějšich předpisů,
bylo zahájeno inso|Venčnl řízenípodle zákona ó. 18212006 sb,, o úpadku a
způsobech jeho řešení, Ve zněni pozdéjšíchpředpisů,
příjemce uvedI nepravdiVé, neúplné nebo zkres|ené údaje, na které se Váže

f)

je V likvidaci,

d)

g)
h)

uzavřenítéto SmlouVy,

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

opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou,
VyzVán poskytoVateIem,

i

když byl

k

jejich nápraVě

5,4 V

případě Výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na Vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat, V případě Výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zaýazuje poskytnuté peněžní prostředky Vrátit bezhotovostním převodem na ťlčetposkytovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději Však do 15 dnů od doručeníVýpovědi,

5,5

Výpověd' Smlouvy musí být uóiněna písemně a musí V ní být uvedeny důVody jejího Udělení,

a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
němž byla VýpoVěď doručena příJemci dotace. Účinky doručenípro účelytéto smlouvy Však
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil,

5,6 Výpovědní Ihůta óiní 1 měsíc
V

5.7

Účinky Výpovědi nastáVají dnem Uplynuti Výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace Vrátí
poskytnuté peněžni prostředky před jejim uplynUtím, Jinak k UkončeníSmlouvy dojde až

Vypořádánim Všech práV a poVinností SmluVních stran.
5,8

Příjemce je opráVněn tuto smlouvu kdyko|iv písemně Vypovědět nejpozději Však do konce lhůty
pro podání Vyúčtování,přičemž VýpoVěď je účinnádnem jejího doručeníposkytovateli. V takovém
připadě je příjemce povinen Vrátit poskytnutou ěástku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnostiVýpoVědi,

5,9 Při ukonóeni Smlouvy dohodou je příjemce povinen

Vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou óástku dotace, která mu již byla Vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručenídohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvni strany jjnak.

5.10Dohoda o ukončeníSmlouvy nabývá účinnostidnem připsání Vrácených peněžníchprostředků
na účetposkytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
5,11 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 zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně
a musí V něm být uvedeny důVody, které Vedou k zániku Sm|ouvy,

5,12Pokud příjemce Ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí Vsouladu stímto článkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zadžené Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb,,
o rozpočtových pravidIech územníchrozpočtů,Ve zněnípozdějšíchpředpisů,

vl.
závěrečná ustanovení
6.1 Jako kontaktní m|sto poskytovatele se pro účelytéto smlouvy stanovuje: účtárna oÚ ostrožská
Nová Ves, Petra Machová, tel, 572 598 1,15, e-mail: uctarna@onves.cz
6,2 Tato smlouva nabývá účinnostidnem 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 znéni pozdějších předpisů, zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,Ve zněni pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými přédpisy.
6,4 smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, Vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými opráVněnými zástupci obou smluvních stran, Dodatek se neuzavírá v připadě
zmény názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla ói bankovního účtukterékoli ze smluvních

stran. V takovém případě postačípísemnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovniho účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu,
6,5 smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě,

/

6.6 smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce
Vyhotovení.

,l

6,7 smluvní strany svými podpisy stvrzujl, 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 příloha č. 1 Vyúčtování.
Doložka dle § 41 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozděiších předpisú
Rozhodnuto orgánem
zastupitelstvo obce
Datum jednán í a číslousnesen
13. 3. 2017 a zo15l201719

obce:
í:

óislo iednaci:

v ostrožskéNové vsi dne

364l17

V

)

,

,-r,.

za poskytovatele

v ostrožskéNové vsi dne

l i lllr

za příjemce

ffi}

1l osTRož§íÁ HavÁ YES,L3,

L4

lČ:603 69

761

-7-

Příloha č, 1 Vyúčtování
soupis dokladú prokazuiícíchVznik a úhradu nákladů na účeldotace uvedený
smlouvy
Poř. č,

Celkem

Doklad č.

Doklad ze
dne

Popis dokladu

Ve Výši V Kč

V č|. l. této

uhrada dne

Kč

