Veřejnoprávní smlouva
poskytnutí
o
neinvestičnídotace z rozpoétu obce Podsedice
(uzavřená dle §159 a násl. zákona ě. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů)
mezi:

Poskytovatelemdotace: ObecPodsedice
se sídlem: Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
zastou pený: Veronikou Kul ichovou, starostkou

lČ:00555207
bankovní spojení: KB 3532947
(dále jen,,poskytovatel")

1

/01

00

a
Příjemcem

dotace:

SDH Chrášťany
sídlo/bytem : Chrášťany, 41 1 1 5 Třebívlice

lČ: 75038510
typ příjemce: Sdružení
zastoupená/jed

naj

ící:AlešemHelclem, starostou

bankovní spojení;
(dále jen ,,příiemce")
l.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel

poskytne příjemci na nížeuvedený účelza podmínek uvedených v článcích ll. až lll.

účelovouneinvestiční dotaci z rozpoětu obce

sedm desáttis íckoru nčeských,

1.2 Celá dotace

ve výši 70,000,- Kč, slovy

ve výši 70.000,- Kč je krytá z rozpoětu obce Podsedice.

Dotace je poskytována jako příspěvek na provoz SDH Chrášt'any.
1.3 Projekt bude ukončen k 31 .12.2016.

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2.1

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným v článku l. do 30 dnů
po nabytí účinnostitétosmlouvy.

2,2

Finančníprostředky lze použítna úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1,1.2016 do 31,12.2016
váahujících se ke stanovenému účeluposkytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do

31.122016.
2,3 V termínu pro předložení vyúčtovánídle článku lll. odstavec 3.2 vráti příjemce nevyčerpané
finančníprostředky na účetposkytovatele. Neuěiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona ó. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů.

lll.

Podmínky udělení peněžních prostředků
3.1

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

3.2 Vyúčtovánídotace předloží příjemce obci Podsedice do 16.1,2017.

Vyúčtovánímdotace se rozumí předložení dokladů prokazujícíchvzni]</uhrazení nákladů na
projekt/akci uvedenou v čl. l. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných
daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúětovacídoklady se nepovažujítzv.
zálohové faktury).
3.3 Příjemce musí zajistit ve svém účetnictvívedení analytické účetníevidencesouvisející s realizací
projektu/akce, tzn. účtovatna zvláštní analytické účty,na samostatné hospodářské středisko
nebo na samostatnou zakázku, Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétnívýdaj nebo
příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný pro.;ekVakci a skutečně odpovídá charakteru
projektu/akce. Subjekty, které vedou daňovou evidenciv souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použítjiný prokazatelný způsob
vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využitídotace musí být
viditelně oznaěeny ,,Dotace obce Podsedice" (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce
je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních
účetníchdokladů za účelemprověření předloženého vyúčtováníprojektu. Poskytovatel bude
vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen do'l5 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 ó. 9012012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně spoleěnosti, jejížsoučástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických
osob je př'tjemce 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

3.6

Způsobilými výdaji

finančníchprostředků v následujícím roce.

(tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám
účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona ó. 32012001 Sb., o finančníkontrole, 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 osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce
uýdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních
předpisů (příspěvky na penzijní/životnípojištění, dary k životnímjubileím, příspěvky na
rekreaciapod.)
výdaje na pořádáníworkshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod,
výdaje na školenía kurzy, které nesouvisí s účelem,na kter,ý je dotace poskytována
odměny členůstatutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou
odstupné, ve smyslu zákoníku práce
pořízení krátkodobéhofin.majetku
výdaje na propagacia marketing příjemce ťtčetněnedoložitelnévýdaje
uýdaje na pohoštění/ výdaje na pohoštěnínad rámec pitného režimu a stravování účastníků
akce konané v přímésouyls/osíl s účelem,na který je dotace poskytována atd.

-

-

lV.

Sankce

5.1 V případě porušenírozpočtovékázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, ve
znění pozdějších předpisů.

5.2

Porušení povinností uvedených v článku ll odst. 2 je považováno za méně závažné porušení
rozpočtovékázné ve smyslu § 10a odst. 6 zákona ó. 25012000 Sb, o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě porušenítěchto povinnostíse
uložípříjemci odvod za porušenírozpočtovékázně ve výši 1%.

Vl.
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 proplacení dotace.

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

a)svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona ě, 25012000 Sb.,
pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších předpisů,

o

rozpočtových

b)porušípravidla veřejné podpory,

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

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

e)opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou,
poskytovatelem,

i

když byl kjejich nápravě vyzván

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
zavazuie poskytnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účetposk$ovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručenívýpovědi,

6,5

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

6.6 Výpovědní

lhůta činíjedenměsíc azaéne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,

v nemz byla výpověď doručena příjemci dotace. ÚeinXy doručenípro účelytéto smlouvy však

nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil.

6.7 Úeinxy 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.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhŮty
pro podání vyúčtování,přiěemž výpověď je ričinná dnem jejího doručeníposkytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnostivýpovědi.

íD_

dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na ÚČet
poskytovatele poskytňutou ěástku dotáce, která mu již byla vyplacena, a to.bez zbyteěného
boxtáou, nelpoŽaeli do 30 dnů ode dne doruěení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.9 při ukončeníSmlouvy

6.10Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá úěinnosti dnem připsání vrácených PeněŽních ProstředkŮ
na úěet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
v § 1 67 odst. 1 písm. b) až e) zákona ě, 500/2004 Sb.
předpisů.
Návrh na zrušení Smlouvy musí být uěiněn písemně a
pozdějších
správní řád, ve znění
k zániku Smlouvy,
vedou
které
důvody,
musí v něm být uvedeny

6.1 1 Smlouv

a zaniká také zdůvodů uvedených

,

6.12pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu stímto ělánkem
poskytovaieli, považujíse tyto prostředky za zaďžené v.e smyslu zákona ě- 25012000 Sb., o
iozpóetovych pravidleóh územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.
Vll.
závéreéná ustanoveni
7.1 Jako kontaktnímísto poskytovatele se pro účelytéto smlouvy stanovuje: Obecní Úřad Podsedice,

zastoupena starostkou obce Veronikou Kulichovou, starosta_podsedice@volnY.cz.

7.2Tato smlouva nabývá úěinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.3 právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí přísluŠnýmiustanoveními
zákona č. 5Óo/20o4 Sb., spŮvní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona ě. 250/2000 Sb., o
rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisŮ a dalŠÍmiobecně
závaznými předpisy.
7.4 Smlouva můžebýt měněna ěi doplňována pouze písemnými, vzestupně ČÍslovanými dodatkY
podepsanými opiavněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v PříPadě
)meňy nazvu piilemce,'statutárníňo zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních
stran, V takovém případě postačípísemnéoznámení o změně, které v případě změnY
bankovního účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízeníúčtu.
7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasíse 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 smlouva byla sjednána na základě jejich Pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,

v podsedicích

v podsedicích dne

dne

za příjemce

/
Aleš Helcl, starosta
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