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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí investičnídotace z rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves

číslo:1712017

(uzavřená dle §159 a násl. zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ)
mezi:

Poskytovatelem

dotace:

Obec Ostrožská Nová Ves
se sídlem: Dědina 161
zastoupená: lng. Pavel Botek, starosta,
popř. lng. Jaroslava Bedřichová, místostarostka
lČ: 00291200
bankovn í spojen í:ČSoB, 165412273/0300
(dále jen,,poskytovatel")

a
Příjemcem

dotace:

TJ

Ostrožská Nová Ves, z,s.
sídlo/bytem: Nádražní970
687 22 Ostrožská Nová Ves

lÓ:

60369761
typ příjemce: spolek
zastoupe n ý/jed naj ící:M g r, Vít Pjajčík,předseda
bankovní spojení: 1541322349/0800
(dále jen ,,pří|emce")

l.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatelposkytne příjemci na nížeuvedený úěelza podmínek uvedených

v článcích ll. až lll.
rjčelovou investičnídotaciz rozpočtu obce ve výši 500 000,- Kč, slovy pětsettisíckorunčeských.

1.2 Dotace je poskytována na opravu střechy spo|ečenskébudovy a opravu opláštění loděnice TJ
Ostrožská Nová Ves, Nádražní970,

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným v článku l, na
příjemce uvedený v záhlavítéto smlouvy do 7 dnů po nabytí tjčinnostitétosmlouvy.

úěet

2.2 Finanóní prostředky lze použítna úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1. 1. 2017
do 15. 11,2017 vztahujících se ke stanovenému r]óelu poskytnutl, které budou uhrazeny

nejpozději do 24. 11.2017. Finanóní prostředky nelze převádět do následujíclho kalendářního
roku.

2.3 Vterminu pro předložení vyrlětování dle článku lll. odstavec 3,2 vrátí příjemce nevyčerpané
finančníprostředky na účetposkytovatele. Neučiní-|itak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,

ll

l.

Podmínky udělenl peněžních prostředkú
3.,|

Příjemce je oprávněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému v článku l, této smlouvy,

3,2 Vyúětovánídotace předloží příjemce na Obecní rjřad v OsťožskéNové Vsi do 30. 11.2017,
Vytičtovánímdotace se rozumí soupis dokladů v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
předložení kopiídokladŮ prokazujícíchvznik/uhrazení nákladů na účeluvedený v čl. l. této
smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (čijiných daňových dokladů) a dokladů o jejich
zaplacení, přiěemž za zuótovacídoklady se nepovažujítzv. zálohové faktury).
3.3 Příjemce musí zajistit ve svém úóetnictví vedení analytické účetníevidence související s realizací
úěelu dotace projektu/akce, tzn. r]lčtovat na zvláštní analytické tióty, na samostatné hospodářské

středisko nebo na samostatnou zakázku. Musí být jednoznaěně prokazatelné, zda konkrétní
výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný účeldotace a skutečně odpovídá
charakteru úěelu dotace. 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 prokazující
využitídotace musí být viditelně označeny ,,Dotace obce Ostrožská Nová Ve§" (označeny musí
být již originály dokladů), Přljemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku
provedení kontroly všech prvotních účetnfchdokladů za rjóelem prověření předloženého
vytiótování účeludotace. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývajícíze zákona
č. 320/2001 Sb,, o finanóní kontrole 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 jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce, ktený je obchodní korporací dle zákona ě. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně spoleěnosti, 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 příslušnéhoorgánu.

3.5 ZpŮsobilými výdaji (tj, proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovujízásadám

účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
znění pozdějších předpisů) nejsou:

-

o finančníkontrole,

ve

odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona ě.26212006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů
výdaje na zaměstnance, ke kteqým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních
předpisů (příspěvky na penzijní/životnt pojišténí,dary k životním jubíleím, příspěvky na

rekreaciapod.)

výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.
výdaje na školeníakurzy, které nesouvisís úěelem, na ktený je dotace poskytována
odměny členůstatutárních či kontrolnlch orgánů u příjemce, který je právnickou osobou
odstupné, ve smyslu zákoníku práce
pořízení krátkodobého majetku
výdaje na propagacia marketing příjemce účetněnedoložitelné výdaje
výdaje na pohoštěnll výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování úěastníků
akce konané v přímé souvislosti s účelem,na který je dotace poskytována atd.

5,8 Příjemce je oprávněn

tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podánl vyričtování,přiěemž výpověď je účinnádnem jejího doruěení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnostivýpovědi.

5.9 Při ukoněení §mlouvy dohodou Je přtjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na úěet
poskytovatele poskytnutou óástku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručenl dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.10Dohoda o ukoněení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžníchprostředků
na účetpo§kytovatele, nedohodnou-li se sm|uvní strany jinak.
zaniká také z důvodůuvedených v § 167 odst. 1 ptsm, b) až e) zákona ě, 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn písemně
a musl v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

5.1 1 Smtouva

ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tlmto článkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zadrženéve smyslu zákona č, 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

5.12 Pokud přtjemce

Vl.

závěrečná ustanovení
6.1 Jako kontaktnt mlsto poskytovatele se pro rióely této smlouvy stanovuje: rlčtárna OtJ OstroZsXa
Nová Ves, Petra Machová, tel, 572 598 115, e-mail: uctarna@onves.cz
6.2 Tato smlouva nabývá tjčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6,3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto §mlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona ó, 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.
6,4 Smlouva můžebýt měněna ói doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postaěí písemnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovního rlětu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřlzení účtu.
6.5 §mluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajŮ obsažených v této smlouvě.

6.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží1 vyhotovení a příjemce
vyhotoveni.

1

6,7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv tlsniza nápadně nevýhodných podmínek.
6.8. Nedílnou součástítéto smlouvy je příloha č. í Vytičtování.

lV.

Sankce
4.1 V případě porušení rozpočtovékázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů.

4.2, Porušení povinností uvedených v ělánku/článcích lll, odst, 3.2 je považováno za méně závažné
porušení rozpočtovékázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č, 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušen{ těchto
povinnostíse uložípříjemciodvod za porušenírozpočtovékázně ve výši 5%.

V.

Ukoněení smlouvy

5.1

Smlouvu lze ukoněit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo plsemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmlnek dále stanovených,

5.z Poskytovatel můžeSmlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace,

je porušenípovinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustízejménapokud:

5:3 Výpovědním důvodem

a) svým
b)
c)

jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona ě. 250/2000 §b.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpoótů, ve zněnl pozdějších předpisů,
poru§í pravidla veřejné podpory,
je on sám, přlpadně jako právnická osoba ěi některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo ěinností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný

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

e)

pozdějšíchpředpisů a zákona é, 41812011 Sb,, o trestní odpovědnosti právnických
osob, ve znění pozdějších předpisů,
bylo zahájeno inso|venóní řízenípodle zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení,ve znění pozdějších předpisů,
příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které se váže

f)

je v likvidaci,

d)

9)
h)

uzavřenítéto Smlouvy,

změní právní formu a §tane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou
oblast podpory,

opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl kjejich nápravě
vyzván poskytovatelem.
5.4 V případě výpověditéto smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazuje poskytnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účetposkytovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doruěení výpovědi.

5,5 Výpověď Smlouvy musí být uóiněna plsemně a musí v nl

být uvedeny důvody jejího udělení,

5.6 Výpovědní lhůta činí1 měsíc

a zaěne běžet od prvního dne měsíce následujtcího po měslci,
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace, Učinky doruěení pro účelytéto smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doruĎení zmařil.

5.7

(;einry výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědnl lhůty za podmínky, že přijemce dotace vrátí
poskytnuté peněžníprostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončeníSmlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran,

Doložka dle § 4í zákona č. í28/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisti
Rozhodnuto orgánem
zastupitelstvo obce
Datum jednání a číslousnesenl: 8. g.2017 aZQ16l2017116

obce:

čísloiednací:
v ostrožskéNové vsi dne
za poskytovatele

74612017
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06.
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v ostrožskéNové vsi dne
za příjemce
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06.

2017
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Příloha č, 1 Vyúčtování
prokazuJících vzn

*iJJi,Í"-ladú

tk a tihradu náktadrl
na účeldotace uvedený
v čl. l. této

§š

