Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotacezrozpoétu obce Kostelní Hlavno
čís!o:112021
(uzavřená dle zákona č. 25}l2}oo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
pozdějších předpisů a dle §159 a násl, zákona č. 500t2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějŠÍch
předpisů)

mezl:

Poskytovatelem

dotace:

lď"r"r!$lllní

Hlavno

se sídlem Kostelní Hlavno 12,294 76 Kostelní Hlavno
bankovní účetč,: 752418110100
zastoupená lng, Veronikou Demešovou, starostkou
(dále jen,,poskytovatel")
a

Příjemcem

dotace:

SK Meteor Kostelní Hlavno, z.s.
lČ:48679615
se sídlem Kostelní Hlavno 206,294 76 Kostelní Hlavno

bankovní účetč.: 480838389/0800
zastoupené Vlastimilem Martincem, jednatelem
(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci nanížeuvedený účelzapodmínek uvedených v článcích ll, ažlll.
účelovouneinvestičnídotaci z rozpočtu obce ve výši 90.000 Kč.
1.2 Dotace je poskytována na účel:rozvoj

sportu v obci, sportovní výchova mládeže, údržbaareálu
hřiště včetně budov, výstavba závlahy. Realizace v období: leden - listopad 2021.
!l.

Splatnost peněžních prostředků

2,1

poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným v článku l, formou
bezhotovostního převodu z účtuposkytovatele na účetpříjemce do 1 měsíce po nabytí účinnosti

této smlouvy.

použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 202'l do 30. 11.
202'l vzlahujících se ke stanovenému účeluposkytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 30.
11.2021. Finančníprostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

2,2 Finančníprostředky lze

2,3 v termínu pro předložení vyúčtovánídle článku lll. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyČerpané
finančníprostředky na účetposkytovatele. Neučiní-litak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona č. 25ol2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
pozdějších předpisů.

l!I.

Podmínky udě!ení peněžních prostředků

3.1 příjemce je oprávněn použítdotaci pouze

k účeluuvedenému v článku l. této smlouvy.

3,2 Vyúčtovánídotace předloží příjemce poskytovateli do 15. 12. 2021.
Vyúčtovánímdotace se rozumí: předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. '1 této smlouvy
a předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na projekUakci uvedenou v čl. l. této
smlouvy minimálně ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných daňových dokladŮ) a
dokladú o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovacídoklady se nepovažu jí tzv, zálohové faktury).

3,3

příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly vŠech
prvotních účetníchdokladů za účelemprověření předloženého vyúčtováníprojektu. Poskytovatel
bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývajícíze zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 příjemce je povinen do 15 dnů oznámit

poskytovateli zahájení insolvenČního řízenÍ, 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 č.9012012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
infórmaci o př-eměně společnosti, jejížsoučástíjeprojekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna schválqna způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických
osob je příjemóe povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnŮ od
rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na

doČerpání

finančníchprostředků v následujícím roce.

proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovujÍ zásadám
ú|elnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole, ve
i
znění pozdějších předpisů)

3.6 Způsobilými výdaji

(tj.

nejsou:

-

výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních
předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životnímjubileím apod.)
odměny členůstatutárních či kontrolních orgánů u příjemce, ktery je právnickou osobou
odstupné, ve smyslu zákoníku práce
výdaje na propagaci a marketing příjemce účetněnedoložitelnévýdaje
lV,

Ukončenísmlouvy
6.,1 Smlouvu lze ukončit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených,

6,2

poskytovatel můžeSmlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacenídotace.

6.3 Výpovědním důvodem je porušenípovinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou
nóbo obecn é závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a)

svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona č. 25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,

b)

c)
d)

příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které
se váže uzavřenítéto Smlouvy,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace
pro danou oblast podpory,

opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou,

i

když by|

jejich nápravě vyzván poskytovatelem.
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
zavazuje poskytnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účetposkytovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručenívýpovědi.
k

6.4

6.5

Výpověd' Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

6.6 Výpovědní lhůta činí,1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po

měsíci,
v němž byla výpověd' doručena příjemci dotace. Úeinry doručenípro účelytéto smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařll,

6,7

Úeinry výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončeníSmlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

6.8

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhŮty
pro podání vyúčtování,přičemž výpověd' je účinnádnem jejího doručeníposkytovateli, V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnŮ ode dne

dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu 1iž byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručenídohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.9 Při ukončeníSmlouvy

6.10 Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnostidnem připsání vrácených peněžníchprostředků
na účetposkytovatele, nedohodnou-li se smluvní straly jinak.

6.,11Smlouvazanikátakéz důvodůuvedených v § 167 odst. 1 písm. b) aže)záRona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn písemně a
musív něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

6.12Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu stímto článkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zadrženéve smyslu zákona ó, 25012000 Sb,, o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
V.

závéreéná ustanovení
7.1 Tato smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.2 Právni vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšímiobecně
závaznými předpisy.
7.3 Smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě

ťF.-

změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního úětu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačípísemnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovního ričtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
7.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasíse zveřejněním všech údajŮ obsažených v této smlouvě.
7,5 Smlouva jevyhotovenave2 stejnopisech,znichž poskytovatel obdrží1vyhotovenía příjemce 1
vyhotovení,

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísniza nápadně nevýhodných podmínek.
7.7 Nedílnou součástítétosmlouvy je příloha č. 1 Vytlětování.

Doložka dle § 4í zákona é.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
Zastupitelstvo obce Kostelní Hlavno
Rozhodnuto orgánem obce:
Datum iednání a číslousnesení: 3.2.2021, usnesení č.1012021
V Kostelním Hlavně

dne

OBEC

t<

"?.zsul

KOSTELŇELAWO

v Kostelním Hlavně ane

/l, L, L!

l_/

KostelníHlcvno ]2
294 76

- ---,lEll2

lČ;0023E1]2

9615 a.d.2070231
jed natel

Přílohy: Příloha č. 1 -Vytjětování(formulář)

Tělovýchovné jednoty

