VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
ÚHRADU VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE

Smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec Držovice
Obecní úřad
SNP 71/37, Držovice 796 07
lČ: 75082144
Zastoupená: p. jaroslavem Studeným, starosta
Bankovní spojení: 1889171369/0800
(dále jen ,,poskytovatel")
a
TJ Sokol Držovice, z. s.
Sídlo: Za Olomouckou 289, 796 07 Držovice
lČ: 44160453
Zastoupený: p. Milanem Ejemem
Bankovní spojeni: 1501916329/0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
W

1.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 30 000,- Kč, slovy: třicettisIckorunčeských (dále jen ,,dotace").

2.

Účelem poskytnutí dotace je úhrada výdajů za spotřebu elektrické energie.

3.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy

4.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v ČI. l. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.

l

Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být
použita na úhradu výdajů spojených s pořizenim hmotného majetku dle § 26
odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,cit. zákona"), výdajů spojených s pořízením nehmotného
majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených s technickým
zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotaci rozumí dotace, která musí být
použita na úhradu jiných výdajů než'
a)
výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,cit. zákona"),
b)
výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a
2 cit. zákona,
c)
výdajů spojených s technickým
modernizaci ve smyslu § 33 cit. zákona.

zhodnocením,

rekonstrukcí

a

ll.
1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle ČI. l. odst. 2 a za podmínek čl.l odst. 4 této smlouvy,
v souladu s ostatními podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Příjemce je povinen veškeré účetní doklady vztahující se k dotaci označit slovy
— hrazeno z dotace od obce Držovice.

3.

příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 3. 2021

4.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace, a to kdykoliv na základě jeho žádosti. Při
této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost.
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtování").
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1. soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace

5.

4.2.

fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu
jednotlivých dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,

4.3.

čestné prohlášeni, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s
originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy
v účetnictví příjemce.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v ČI. ||. odst. 2
této smlouvy, nebo v případě, že celkové příjemcem skutečně vynaložené
náklady na účel uvedený v ČI. l. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než 30 000,-.
Kč (slovy: třicetisíckorunčeských), je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část
dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
vyúčtováni poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této

lhůtě, dopustí se porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
6.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel
sjednaný touto smlouvou v ČI. l. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek
použití dotace, stanovených v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou
z povinností uvedených v této smlouvě, dopusti se porušeni rozpočtové kázně
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši
stanovené platnými právními předpisy.

8.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část,
vrátí příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele Č.1889171369/0800

9.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku,
s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla,
bankovního spojeni, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které
mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodařeni a náplň jeho
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny právni formy příjemce,
který je právnickou osobou, nebo jeho zrušeni s likvidaci, je příjemce povinen o
této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

10.

Poskytovatel
Držovice.

11.

Pokud bude příjemce při realizaci akce v rámci činnosti, na niž je poskytována
dotace dle této smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky dle příslušných
ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je povinen při její realizaci
postupovat dle tohoto zákona. Povinností příjemce je přizvat zástupce
poskytovatele do hodnotící komise. Poskytovatel je povinen sdělit jméno a
přÍjmení svého zástupce do hodnotIcí komise nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy
byl do komise přizván; v opačném případě může příjemce hodnotÍcÍ komisi
doplnit dalším svým zástupcem.

1.

Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky.

4.

Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

uděluje

příjemci

souhlas s bezúplatným

3

užitím

loga

Obce

5.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Poskytnuti dotace bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Držovice ze dne 4. 5. 2020 v bodě č.
14.

6.

Tato smlouva je sepsána v dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

V Držovicích dne: 27. 5. 2020

Za poskytovatel '

Jaroslav Studený, starosta obce

Za příjemce:

TJ Sokol Držovice, z. s.
Milan Ejem, předseda
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