Pouze pro potřeby poskytovatele:

Ü

Veřejnopľávní smlouva č.202007

OBCB DvoRCE v roce2020

o poskytnutí dotacezrozpočtu

uzavřená podle $ l 0a zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů'
a podle $ l59 a násl. zákona č,.50012004 Sb', správní řád' ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. $ 85 písm. c) zźlkonač,.lŻ8l2000 Sb., o obcích (obecní zÍízeni),ve znění pozdějších předpisů

mezr:

1

Poskytovatelem dotace:
se sídlem:

OBEC DVORCE

Náměstí 13,793 68 Dvorce

IČ:

00Ż95973

DIČ:

c200295973

zastoupeným:
Bankovní spojení:

starostou panem Janem Božovským
CS a.s., Olomouc' č). ű.l84'l65Ż35910800

Telefon:
E-mail:

podatelna@obecdvorce. cz

WEB:

554745Ż72,775 136777

www.obecdvorce.cz

(dále jen,,poskytovatel")

a

2.

Příjemcem dotace:

TJ Spaľtak Dvoľce, z.s.

se sídlem:

Na Aleji

Ż97

,793 68 Dvorce

IČ:

4',t65s887

Ęp příjemce:

právnická osoba

Telefon:
E-mail:

bľonislav.bohm@seznam.cz

zastoupeným:
Bankovní spojení:

_

spolek

předsedou panem Ing. Bronislavem Böhmem
ČSog, a.s. _ pobočka Bruntál, č,. il. 156564187/0300
739 614 864
(dále

jen,,příjemce")

I.

Preambule

1'
2.
3.
4.

Dotace poskytnutá dle této smlouvy je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. j) zákona č,.32012001 sb.,
o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonű (zźlkon o finančníkontrole)' ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o finančníkontľole"), veřejnou finančnípodporou atudíżpodléhá
kontľole dle uvedeného zákona'
Poskytnutí dotace podle této smlouvy je považováno za sdělení zétvaznýcÍl ukazatelů v souladu
s ustanovením $ 14 odst. 2 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o ľozpočtových pravidlech územníchľozpočtů").
Dotace bude čerpána podle vyhlášky ć,' 3Ż:31200Ż Sb., o ľozpočtovéskladbě, ve znénípozdějších
předpisů, zparagrafu3419 - ostatní sportovní ěinnost a položky 5ŻŻ2 - Nęinvestičnítľansfery spolkům'
Na poskytnutí této dotace není pľávnínárok.

Stránka
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z4

il.

Předmět smlouvy

l.
2.

3.

Poskýovatel poskytne příjemci na nížeuvedený űč,el za podmínek uvedených v ě1. III. a IV. této
smlouvy dotaci z rozpočtu obce Dvoľce ve výši 315.000'- Kč (slovy Třistapatnácttisíc korun českých).
Účel posk}'tnutí dotace:
Dotace je uľčenana úhľaduvýdajů spojených s činnostípříjemce dotace v ľoce 2020 (tzn. výdaje
na pľovoz spolku _ tj. elektrická energie, vodné a stočné,výápění objektu tělocvičny, drobné opravy,
likvidace odpadů, platby rozhodčím, pľanídľesů,úklid, cestovné fotbalového oddílu, apod.; výdaje na
výměnu oken v objektu tělocvičny a výdaje na ľealizaci zátbran pľo vjezd na fotbalové hřiště).
Účelu, na kteý je poskytovaná dotace uľčena, stanovenému v odst.2 tohoto ělánku, bude příjemcem
dosaženo v období od 1. 1. 2020 do 3I. 1Ż.20Ż0.

Iil.

Splatnost peněžních pľostředků

l'

Poskýovatel se zavazuje poskýnout příjemci dotaci uvedenou v ělánku II. této smlouvy jednorázově

2.

Finančnípľostředky lze poużít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1. 1.2020 do 3l. |Ż.2020
vztahujícíchse ke stanovenému účeluposkytnutí dotace, kteľébudou uhrazeny nejpozději do 3l. lŻ.
Ż020'Finanění pľostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku'
Nevyčeľpanéfinančníprostředky vrátí příjemce na úěet nebo do pokladny poskýovatele do 3ĺ..01.
2021. NeučinĹli tak, jedná se o poľušeníľozpočtovékázně dle $2Ż zákona o ľozpočtoqých pravidlech
územníchrozpočtů.

3.

převodem na účetpříjemce nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí oboustranně podepsané smlouvy na
podatelně obecního úřadu Dvoľce.

IV.
Podmínky poskytnutí dotace

.
2.
1

3.
4.
5.
6.

Příjemce je oprávněn použítdotaci pouze k účeluuvedęnému v ělánku II. této smlouvy.

Finančnívypořádání dotace (tzv. zźxěrečnévyúčtovánídotace) předloží příjemce na podatelnu
obecního úřadu Dvorce nejpozději do 31. 0|.Ż0Żl.

Finančnínrvypořádárrím dotace se ľozumíľozpis jednotliqých výdajů v ľozsahu vzoľovélro foľmuláře'
kteý je příjemci poskýnut zároveřl se smlouvou, a předložení fotokopií prvotních dokladů pľokazujících
vzniWuhrazení nákladů na účelspecifikovaný v čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy ve výši poskýnuté dotace
(faktury, pokladní doklady, výpisy ztlětu, a jiné), přičemžza zűětovací doklady se nepovažuji tzv.
zálohové faktury a čestnépľohlášenípříjemce o vynaložení finančníchpľostředků. V případě, že celková
ěástka předložených dokladů bude přesahovat ýši poskýnuté dotace, bude na předložených dokladech
příjemcem vyznaěena uplatněná ěástka tak, aby v souhrnu uplatněná ěástka nepřekročila qýši poskýnuté
dotace. Příjemce má možnost místo fotokopií dokladů předložit naskenované doklady v digitální podobě
na datovém nosiěi (CD nebo DVD), přičemžtento dator4ý nosič bude nedílnou součástí finančního
vypořádání dotace a nebude se příjemci vľacet.
Příjemce je povinen viditelně oznaěit v účetnictvívšechny doklady pľokazujícívyužitídotace takto:
,'Financováno z ľozpočtu Obce Dvoľce - smlouva č,. Ż02007* (označeny musí bý jiź origintiy
dokladů).

Příjemce je povinen umoŽnit poskýovateli na zttkladě jeho požadavku pľovedení kontľoly všech
pľvotníchúčetníchdokladů za úěelem pľověření předloženého finančníhovypořádání dotace, a to i l0 let
zpětně. Poskýovatel budę vykonávat u příjemce kontľolu vyplývající zę zákona o finančníkontľole.
Příjemce je povinen do l5 dnů oznámit poskýovateli zahájení insolvenčníhoÍízeni,vstup právnické
osoby do likvidace' změnu statutárního orgánu nebo jeho ělena, změnunázvu, bankovního spojení, sídla
či adresy.
Příjemce je povinen oznttmit poskytovateli svou přeměnu do l5 dnů od rozhodnutí příslušnéhooľgánu.
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Vrácení prostředků podle článku III. odst. 3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočeľpání
finančníchpľostředků v následujícím ľoce.

V.

Sankce

l.
2.

V případě poľušenírozpočtovékázně ze strany příjemce bude poskýovatel postupovat v souladu s
ustanovením $ Ż2 zźlkona o rozpočtových pľavidlech územníchľozpočtů.V případě porušení rozpočtové
kázně je příjemce povinen odvést poskýovatelem uložený odvod zpět. V opaěném případě se příjemce
vystavuje riziku' źe zap|atí penále podle odstavce 8 citovaného ustanovení.
V případě méně zálvažnéhoporušení ľozpočtovékázně je příjemce povinen odvést zpět do rozpočtu
poskytovatele 5 o/o z celkové ěástky dotace. Za méně závatné porušení ľozpočtovékázně se ve smyslu $
1 0a odst. 6 zákona o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtůpovažuje:

a)

b)

předložení finaněního vypořádání dotace (tj. závěrečnévyričtování dotace) po stanoveném termínu,
nejdéle však dva měsíce po termínu,
nesplnění podmínky uvedené v článku IV. odst. 3 této smlouvy.

vI.

Ukončení smlou}T

1.

Smlouvu lze ukončit na základě písemnédohody obou smluvních stľan nebo písemnou výpovědí této
smlouvy, ato za podmínek dále stanovených.
Poskýovatel můžetuto smlouvu vypovědět jak před pľoplacením, tak i po proplacení dotace'

Ż.
3. Výpovědním důvodem je

poľušenípovinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně
závaznými pľávními předpisy' kteľéhose příjemce dopustí zejména pokud:

a)

b)

c)

d)
e)

Đ

g)

4'
5.
6.
7.
8.
9.

svým jednáním porušírozpoětovou ktĺzeň dle zákona

o

ľozpočtových pravidlech územních

rozpoětů,

porušípľavidla veřejné podpory,
bylo zahájeno insolvenění Íízenipodle zákona č,. 18ŻlŻ006 Sb., o ripadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčn í zákon), ve znění pozděj šíchpředpisů'
příjemce uvedl nepľavdivé, neúplnénebo zkľeslené údaje, na kteľése váźe tlzavÍení této smlouvy,
je v likvidaci,
zménípĺávní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pľo danou oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl kjejich nápľavě vyzván

poskýovatelem.
V případě ýpovědi této smlouvy před pľoplacením dotace nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze
se jej platně domáhat. V případě qýpovědi smlouvy po pľoplacení dotace se příjemce zavazuje
poskýnuté peněžní pľostředky vrátitbezhotovostním převodem na účetposkytovatele nebo v hotovosti
do pokladny poskýovatelebezzbýečnéhoodkladu, nejpozdějivšak do l5 dnů od doľučenívýpovědi.
Výpověď smlouvy musí být uěiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělęní.
Výpovědní lhůta činí2 měsíce a zaěne běžęt od pľvníhodne měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověd'doľučenapříjemci dotace. Úeĺnty doruěení pľo účelytéto smlouvy však nastávají i tehdy'
pokud příjemce sým jednáním nebo opomenutím doľučenízmaŕil.
Úeinty výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, że pÍíjemce 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 vypověđět,nejpozději však do konce lhůty pro
podání finančníhovypořádání dotace, přiěemž výpověd'je űčinná dnem jejího doručeníposkytovateli.
Vtakovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode
tlnę účinnostivýpovětĺi.
Při ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vľźltitbezhotovostním převodem na úěet
poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskýovatele poskytnutou ěástku dotace, která mu již:byla
vyplacena, atobez zbytečnéhoodkladu' nejpozději do 30 dnů ode dne uzavÍenídohody, nedohodnou-li
sę smluvní strany jinak.
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10. Dohoda o ukončenítéto smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na
účetposkýovatele nebo dnem jejich odevzdtní do pokladny poskytovatelą nedohodnou-li se smluvní
stľany j inak.

ll.

Smlouva zanikátakéz důvodůuvedených v $ l67 odst. l písm. b) až'e)zákonaě.500lŻ004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,spľávní Íád*). Návrh na zľušenítéto smlouvy musí b1ýt
učiněn písemně a musí v něm bý uvedeny důvody, které vędou k zániku smlouvy.

12.

Pokud příjemce Ve stanovené lhůtě poskýnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto ělánkem
poskýovateli' považujíse Ęrto pľostředky za zadrżenéve smyslu zákona o rozpočtoých pľavidlech
územníchrozpočtů.

VII.
Doložka platnosti pľávního jednání
dle ust. $ 41 zákonač,.12812000 sb.' o obcích (obecní zŕízení),
ve znění pozdějšíchpředpisů
Poskýnutí dotace ve ýši 315'000,- Kě zrozpoětu obce Dvorce vľoce 2020 pŤíjemci a uzavření této
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Dvorce dne 14. 11.2019
usnesením číslo 35/201 9.
1

vilr.

Zá.ľérečnáustanov€ní

1.

2'

3.

4.
5.
6.

Tato smlouvanabývá účinnostidnemjejího podpisu oběma smluvními stranami.
Právní vztahy, kteľénejsou přímo upraveny touto smlouvou' Se řídípříslušnýmiustanoveními správního
ŕádu,zákona o rozpoětových pľavidlech územníchľozpočtůa dalšími obecně závaznými předpisy.

Tato smlouva můžebyt měněna

či doplňována

pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran' Dodatek se neuzavíľá v případě změny názvu

příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních stľan. V takovém
případě postačípísemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního úětu příjemce musí bý
doloženo kopií smlouvy o zŕízeníűćtu.
Příjemce beľe na vědomí a výslovně souhlasí stím,te tato smlouva věetně jejích případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stľánkách obce Dvoľce.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž. poskýovatel obdržíjedno vyhotovení a příjemce
jedno vylrotovení.

Smluvní strany svými podpisy stvľzují,že smlouva byla sjednána na základě jejich pľavéa svobodné
vůle, nikoli v tísni zanápadně neýhodných podmínek.

Ve Dvoľcích dne: 2 8. 01.

2020

o BE

Ve Dvorcích

dne:

2

9, 01.

2020

fl'!

v,t

z

TJ SPARTAK OV0RCE' r.r.

It:476

887

-t-

Na Alejl

E'n:l

lł"
za příjemce

Ing. Bronislav BÖhm _ předseda spolku

BoŽovský

stÍánka4 7'4

