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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Podsedice

(uzavřená dle §í59 a násl. zákonač,50012004 Sb,, správnířád, ve zněnípozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelemdotace: ObecPodsedice
se sídlem: Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
zastoupený: lng. Miluší Srbkovou, MBA, místostarostkou

lČ: 00555207
bankovní spojení: KB 35329471 /01 00
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace: Sportovní klub SK Český granát Podsedice, z.s.

sídlo/bytem: Podsedice 29,411 15 Třebívlice

lČ:46772553
typ příjemce; Sdružení
zastou pená/jed naj ící: Zdeň kem Zdvořákem, předsedou

bankovn í spqení : 27 -2367 602 1 7/0 1 00
(dále jen ,,příjemce")

!.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený úéelza podmínek uvedených v ěláncích ll. až lll.
úěelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 60,000,- Kč, slovy
šedesáttisíckoru nčeských,

1.2 Celá dotace ve výši 60.000,- Kč je krytá z rozpočtu obce Podsedice.

Dotace je poskytována jako příspěvek na provoz SK Český granát Podsedice, z.s.

1.3 Projekt bude ukončen k 31 .12.2016.

l!.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku l. do 30 dnů
po nabytí účinnostitéto smlouvy.

2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1.1.2016 do 31,12.2016
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do
31.12.2016.

2,3 V termínu pro předložení vyúětování dle článku lll. odstavec 3.2 vráti příjemce nevyčerpané
finanční prostředky na účet poskytovatele, Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně
dle § 22 zákona ó. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.



ll l.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.í příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku l, této smlouvy,

3.2VyúčtovánídotacepředloŽípříjemceobciPodsedicedo16'1.2017'

VyúÓtovánímdotaceserozumípředloŽenídokladůprokazujÍcíchvznik/uhrazenínákladůna
projekvakci uvedenou v ěl. l. teto smřuvy * 

"ý§i 
posrytnuíe dotace (kopie faktur (ěi jiných

daňových dokladů) a dokladů o jejich ,"prá'""ni, píie".z zá zúétovací doklady se nepovaŽují tzv.

zálohové faktury).

3.3 příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické úČetní evidence související s realizací

projektu/akc", tň.- úetovat na zvlástni 
"*tyti"re 

qrry, n" samostatné hospodářské středisko

nebo na samostatno u zakázku, Musi být iéónoznaené prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo

příjem je (nebo-nánii vvxarován.na p;á'p,ň;.ý projei<varci a skutečně odpovídá charakteru

projektu/akce. Subjekty, které vedo}r, ď"nduou eviáehci-v souladu se zákonem ó, 586/1992 Sb,, o

daních z příjmů, ve znění pozdějšíciipř"jňirii,156l povinny použít_ jiný prokazatelný způsob

vedení evidence o finančních tocích ;Ói"lÓÁŘá._ ooi.r"oy prokazující využití dotace musí být

viditelně orn"e"ný ,,óoi""" ón"e poo5edice" (označeny. my'si být již originálY dokladŮ), Příjemce

je povinen umožnit poskytovateri na zárÉáé;ěnó poza'oavru póv,eoenikontrolv všech prvotních

rlčetních dokladů za úěelem prouereni-Óreátozeneno vyúčtóvání projektu. Poskytovatel bude

vykonávat u příjemce kontrolu,_vypIyuáiili-.e-iauon^ e. ezotzool Sb., o finanční kontrole ve

uár"jne správb, ve znění pozdějších předpisů,

3'4Příjemcejepovinendol5dnůoznámitposkytovatelizahájeníinsolvenčníhořizení'vstup
právnické osoby do likvidace, zmenu státutámino orgánu hebo jeho člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy,

Příjemce, ktený je obghodní.korqoraqí dle zákona é, gol2o12 Sb,, je povinen zaslat poskytovateli

informaci o přeměně spoleěnosti, j"j-ii;i];iliiie proprt přemeny, á to.alespoň ,1 měsíc přede

dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem sianovenym zákónem. u ostatních právnickÝch

osob je příjemóe povinen oznamit-iJsřytou"i"ii pr".ěnu právnické osoby do 15 dnů od

rozhodnutí příslušného orgánu,

3,5 vrácení prostředků podle odstav ce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na doóerpání

finančních prostředků v následujícím roce,

3.6 způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace_.a vyhovují zásadám

úěelnosti, efekúvnosti a hospodárnoiii pódr'" zákona ó. 32ol2oo1 Sb,, o finanční kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:
_ odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb,, zákonÍk Práce,

ve znění pozdějších předpisů
_ ostatní o"o,niřwááiá a óavoay na sociální a zdravotní pojštění zamě.stn,anců příjemce

_ výdaje ,r;;;;é;|;;;"ě, i" tt9rli-rálrou *ý9tnlváelé povinni dte..zvtáštních právních

předpisů (příspěvky ," p"rr,.rilzivoíÁí pojistění, dary kživotním jubileím, příspěvky na

rekreaciapod.)_ výdaje r" iiiáaari workshopů, teambuitdingů, výjezdních zasedání apod.

_ výdaje na siae,nti a kurzy, kieré ňesouvisí šuee6m, na který je dotace poskytována

_ odměny eáitl-staiutarnřcn ei xon|romici orgánů u příjemce, který je Právnickou osobou

- odstupné, ve smyslu zákoníku práce

- pořízení krátkodobéhofin,majetku
_ výdaje m přóóáóiáiia markéting nrilery99 účetně nedoložitelné výdaje

_ výdaje na pohoštění/ výdale n, ěáiioiteri nad.rámec pitného rá.zimu .a 
stravovánÍ ÚČastníkŮ

a*ce xonatrě ;přÍ;é sóuvrstosti 
's účelem, na který je dotace PoskYtována atd,

lv.



6.1

6,2

6.3

5.1 v případě porušení rozpoětové káznézestrany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu

s ustanovenim § iz .ákon" ó,2soaďOo Sb.,'o rózpočtových pravidlech Územních rozPoČtŮ, ve

znění pozdějších předpisů,

5.2 porušení povinností uvedených v článku ll odst. 2 je pouažováno zaméné závažné porušení

rozpočtové káznéve smyslu § 10a odst. 6 zákona 
'é. 

25OI2OOO Sb. o rozPoÓtových Pravidlech

územních ..orpoeiu, ve 2nen'Í pozdějších předpisů. V případě poruŠení těchto Povinností se

uioiibrl"rci oóvod z-a porušení rozpoětové kázné ve výši 1%.

Vl.

Ukončení smlouvy

smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí

Smlouvy, ato za podmínek dále stanovených,

poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace,

výpovědním důvodem je porušení_ povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou

nebo obecn é závaznýmí pŮvnimi předpisy, Xterénó se příjemce dopustí zejména pokud:

a)svým jednáním poruší rozpoětovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových, 
irauiote"h územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b)poruší pravidla veřejné podpory,

c)příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této

Smlouvy,

d)změní právníformu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,

e)opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl kjejich nápravě vyzván

poskytovatelem-

V případě výpověditéto smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a

nelze se jej platně áórnah"t. Ýiripa_be výpovědi.smlouvy,po proplacení dotace, se příjemce

zavazuje poskytnuté peněžní nr9slielry viátit neznotovosíním převodem na účet poskytovatele

oé..-Ňt"|néhó odkladu, nejpózdějivšak do 15 dnů od doruěenívýpovědi,

výpověd, smlouvy musí být uěiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení,

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a,zaěne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,

v němž byla výpověá-JÓrueena příjemci dotace. úbinky doruěení pro účely této smlouvY vŠak

ň".táuáiít"ndý, poruo órúemce iuým jednáním nebo opomenutím doruěení zmařil,

6.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí

poskytnuté p"nczni pútředky Ór"o r"jini uplynutím. Jinak k ukoněení smlouvy dojde až

uypoiaOanim všech práv a povinností Smluvních stran,

6.4

6.5

6.6

6,8 ;řiň;ie opravnen tuto smlouvu kdykolivlí,".rn|," ylp",yšŤ!:?rí*l,y::5*,n3,}:?]::y
;.#ffi řňřei""á",,'piie"'.*;ňélil;;ď*1ápt,_9ri191T::.i:,T^:i*l".1y;yff 1"J
;i.*ffi]; ňřu?|řJJ ůvinen vratiť poskytnutou ěástku dbiace poskytovateli do 14 dnů ode dne

účinnosti výpovědi,
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6.9 Při ukoněení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na ÚČet

poskytovatete posrytňuiou ěástkir dotáce, ktěrá mu již byla vyplace,n_a, a to.bez zbyteěného

odkladu, neipozJéiiió 30 dnů ode dne doiuěeni dohoóy pódepsané oběma smluvnímistranami,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

6.10Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněŽních prostředkŮ

na účet poskytovatele, nedoňodnouli se smluvní strany jinak.

6.11 Smlouvazanikátakézdůvodů uvedených v § 
,167 odst. 1 písm. b) aže)zákona č, 500/2004 sb,,

správní řád, ve,ncni poiJeiších předpÍsů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být uČiněn PÍsemně a

musívněmbýtuvedenydůvody,kterévedoukzánikuSmlouvy.

6.12Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu.stímto ělánkem

poskytovateri, povázůji se tyto prostródry'za zaďžené ve smyslu zákona é.25012000 Sb., o

iozpóetovycn §ravidbón uzeinnión rozpočiů, ve znění pozdějších předpisů,

V!l.

závěrečná ustanovení

7.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro úěely této smlouvy stanovuje: obecní Úřad Podsedice,

zastoupena starostkbu obce Veronikou Kulichovou, starosta_podsedice@volny,cz,

7.2Tatosmlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

7.3 právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č. 5oo/2b-Ó4 Sb,, spŮvní řád, ve zn'ění pozdějších předpisů, zar9la^ é. 25012000 Sb,, o

rozpočtových pravidlecň ú)emních iozpočtů, v'e zneiri pozdějších předPisŮ a dalŠÍmi obecně

závaznými předpisy.

7.4 smlouva může být měněna ěi doplňována pouze písemnými, vzestupně ěíslovanými dodatky

podepsanými opiá"ně.ýml zastubci obou imluvnich stran. Dodatek se neuzavírá v PříPadě

změny názvu Óiiiá."",itatutarniňo zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních

stran. V taxovem óripaoe postaěí písemné oznámení o změně, které v případě změny

bankovního úětu přúerirce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení úětu,

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech ÚdajŮ obsaŽených v této smlouvě,

7.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž poskytovatel obdrŽÍ jedno vYhotovení a

příjemce druhé vyhotovení.

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlo.uva. byla, sjednána na základě jejich pravé a

svobodné vůlě, nikoli v'tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Podsedicích dne 10.3.2016

za poskytovatele
//

-.,/{a*.-/"' r'" " " 2,< ,l",
lng. MiluŠe Srbková4VÍBA, místostarostka

V Podsedicích dne 10.3.2016

oBEc
FOD§ED|CE

olagLbměllce

za příjemce


