Pouze přo potřeby poskytovatele:

Veřejnopľávní smlouva č.202201
o poskytnutí dotace

z rozpočtu OBCE DVORCE v roce 2022

uzavŕenápodle $ l)azákonač,'25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů've znění pozdějších předpisů'
a podle $ l59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vę znění pozdějších předpisťl'

meztz

1.

Poskytovatelem dotace:
se sídlem:

IČ:

DIČ:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

WEB:

OBEC DVORCE

Náměstí 13,793 68 Dvorce
00295973
c20029s973
starostou panem Janem Božovským
CS a.s., olomouc, č).ű. |84765Ż359ĺ0800
554745 Ż72,775 136777
p o datelna@o b e c dvo rce. cz
www.obecdvoľce.cZ
(dále jen,,poskytovatel")
a

Ż.

Příjemcem dotace:
se sídlem:

IČ:
typ příjemce:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

Spolek Senioľklub Dvoľce
opavská 19,793 68 Dvorce
06396691
právnická osoba - spolek
předsedkyní spolku paní Dľahomírou Hostašovou
Poštovní spořitelna, č. ú. 281 585Ż7810300
739 070 388
sęnioľklub. dvorce@sezn am.cz
(dále

jen,,příjemce")

I.

Pľeambule

l.
2.
3.
4.

Dotace poskýnutá dle této smlouvy je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. j) zákona č,. 320ĺ200I sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finančníkontrole), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o finanění kontrole"), veřejnou finančnípodporou atudížpodléhá
kontrole dle uvedęného zákona.
Poskytnutí dotace dle této smlouvy je považováno za sdělení ztxazných ukazatelů v souladu
s ustanovením $ 14 odst. 2 zákona č,. Ż50lŻ000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech územníchľozpočtů").
Dotace bude čerpána podle vyhlášky č,.4lŻlŻ021Sb., o ľozpoětové skladbě' zparagrafu34Ż9 - ostatní
zájmová činnost a ľekľeace a položky 5Ż22 - nęinvestičnítľansfery spolkům.
Na poskytnutí této dotace není právní nárok.

Stránka

l

z4

il.

Předmět smlouvy

1.
2.

3'

Poskytovatel poskytne příjemci na nížeuvedený űčel za podmínek uvedených včl' III. a IV. této
smlouvy dotaci z rozpoétu obce Dvoľce ve qýši 50.000'- Kč (slovy: padesát tisíc koľun českých).
Úěel posk}tnutí dotace:

Dotace je uľčenana výdaje spojené s činnostípříjemce dotace v ľoce 2022 (tzn. výdaje na
výtvaľný mateľiál, pľacovní pomůcky, pľovozní mateľiál, společenské hry, předplatné časopisů,
úhľadylektoľům za přednášky a kuľry, ľeprezentaci obceo cestovné a vstupné na zájezdy,
exkuľze a spoľtovní aktĺviĘ' kancelářské potřeby, úklidovépľostředky, poplatky za inteľnet a
telefonní služby, bankovní poplatky, poštovnípoplatky a ľepľezentaci spolku).
Účelu, na kteý je poskytovaná dotace uľčena'stanovenému v odst. 2 tohoto článku, bude příjemcem
dosaženo v období od l. 1.202Ż do31.12.2022.

ilI.

Splatnost peněžníchprostředků

1.

Poskytovatel se zavazuje poskýnout příjemci dotaci uvedenou v č|ánku II. této smlouvy jednoľázově
převodem na účetpříjemce nejpozději do 7 pľacovních dnů od přijetí oboustľanně podepsané smlouvy na
podatelně obecního úřadu Dvoľce'

Ż. Finančníprostředky
3.

lze použítna úhľadunákladů vzniklých vobdobí od 1. l. Ż02Ż do 31. 12.2022
vztahujících se ke stanovenému účeluposkytnutí dotace, kteľébudou uhľazeny nejpozději do 3l. 12.
Ż0Ż2. Finančnípľostředky ne|ze převádět do následujícího kalendářního roku.
Nevyčerpané finančníprostředky vľátípříjemce na účetposkytovatele nebo do pokladny poskýovatele
do 31. 12.Ż022. NeučinĹli tak' jedná se o porušenírozpočtovékázně d|e $Ż2 zákona o rozpočtových
pľavidlech űzemních rozpočtů.

IV.
Podmínky poskytnutí dotace

l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Příjemce je oprávněn poużítdotacipouze k účeluuvedenému v článku II. této smlouvy.

Finančnívypořádání dotace (tzv. závěreěné vyúčtovánídotace) předloží příjemce na podatelnu

obecního úřadu Dvoľce nejpozději do 31. 12.2022.
Finančnímvypořádáním dotace se rozumí rozpis jednotlivých výdajů v rozsahu vzorového formuláře,
kteqý je příjemci poskytnut záľoveń se smlouvou, a předložení fotokopií prvotních dokladů prokazujících
vzniVuhrazení nákladů na úěel specifikovaný v čl. II odst. Ż a 3 této smlouvy ve výši poskýnuté dotace
(faktury, pokladní doklady, výpisy zűčtu, a jiné), přičemžza zučtovacídoklady se nepovažujítzv.
zźiohovéfaktury a čęstnéprohlášení příjemce o vynaložení finančníchpľostředků. V případě, žę celková
částka předložených dokladů bude přesahovat výši poskytnuté dotace, bude na předložených dokladech
příjemcem vyznaěena up|atněná částka tak, aby v souhrnu uplatněná částka nepřekroěila výši poskytnuté
dotace.

je povinen viditelně oznaěit vúčetnictvívšechny doklady prokazujícívyužitídotace takto:
,,Financováno zrozpočtu obce Dvoľce - smlouva č..20220l" (označeny musí bý již oľiginály
Příjemce

dokladů).

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na zák|adě jeho požadavku provedení kontľoly všech
pľvotních účetníchdokladů zaűćelem pľověření předloženéhofinančního vypoÍádźnídotace, a to i 10 let
zpětně. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona o finanění kontrole.
Příjemce je povinen do 15 dnů oznźlmit poskýovateli zahźĄeníinsolvenčníhoÍízení,vstup právnické
osoby do likvidace, změnu statutárního oľgánu nebo jeho člena, změnunázvu, bankovního spojení, sídla
či adresy'
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svou přeměnu do l5 dnů od rozhodnutí příslušnéhooľgánu.
Vrácení prostředků podle článku III. odst. 3 této smlouvy nezakládá, pľávo příjemce na dočerpání
finaněních prostředků v následujícím roce'
stÍánkaz z 4

v

Sankce

l.
2.

Vpřípadě porušeníľozpočtovékázné ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat vsouladu s
ustanovením $ ŻŻ zákona o rozpočtových pravidlech územníchľozpočtů'V případě poľušenírozpočtové
kázně je příjemce povinen odvést poskýovatelem uložený odvod zpět. Y opačnémpřípadě se příjemce
vystavuje riziku, że zaplatí penále podle odstavce 8 citovaného ustanovení.
V případě ménézźłvażnéhopoľušenírozpočtové kázné je příjemce povinen odvést zpět do ľozpočtu
poskýovatele 5 oÁ z celkové ěástky dotace. Za ménézävaźnéporušeníľozpočtovékázně se ve smyslu
$ l0a odst. 6zákonao rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůpovažuje:

a)

b)

předložení finančníhovypořádání dotace (tj. závěreěného vyúčtovánídotace) po stanoveném

teľmínu, nejdéle však dva měsíce po teľmínu,
nesplnění podmínky uvedené v článku IV' odst. 3 této smlouvy.

VI.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze ukončit na zák|adě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou qýpovědí 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, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poľušíľozpoětovou kázeň dle zźtkona o rozpočtových pľavidlech územních

b)

c)

d)
e)

Đ

g)

4.
5.
6.

7.
8.
9'

rozpočtů,

poľušípravidla veřejné podpory,

bylo zahájeno insolvenčniÍízenípodle zákonač,.18212006 Sb', o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů'
příjemce uvedl nepľavdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které sę vźňe uzavÍeni této smlouvy,
je v likvidaci,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pľo danou oblast podpory,

opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou'
poskýovatelem.

i když byl k jejich

nápravě vyzvźtn

V případě výpovědi této smlouvy před pľoplacením dotacę náľok na vyplacení dotace nevzniká a nelze
se jej platně domáhat' V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace se příjemce zavanlje

poskýnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účętposkýovatele nebo v hotovosti
do pokladny poskýovatelebezzbýečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doľučenívýpovědi.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní bý uvedeny důvody jejího udělęní.
Výpovědní lhůta činí2 měsíce a zaěne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci' v němž
byla výpověď doruěena příjemci dotace. Uěinky doruěení pro účelytéto smlouvy však nastávají i tehdy,
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doľuěení zmaŕil
Úeĺnry výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, Že příjemce dotace vrátí
poskýnuté peněŽní pľostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukoněení smlouvy dojde až vypořádáním
všech pľáv a povinností smluvních stran.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro
podání finančního vypořádání dotace, přičemž výpověď je účinnádnem jejího doľučeníposkytovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskýnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode
dne účinnostiqýpovědi.
Při ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrźttit bezhotovostním převodem na účet
poskýovatele nebo v hotovosti do pokladny poskýovatele poskytnutou částku dotace, která mu již:byla
vyplacena, a to bęz zbyeěného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody' nedohodnou-li
se smluvní stľany jinak.

l0. Dohoda o ukončenítéto smlouvy

nabývźt účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na
účetposkytovatęle nebo dnem jejich odevzdźnído pokladny poskytovatele' nedohodnou-li se smluvní
strany j inak.
Stránka 3 Z 4

l l . Smlouva zaniká, také z důvodůuvedených v $ 167 odst. l písm. b) aź e) zákona č,. 500lŻ004 Sb., spľávní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů' (dále jen ,,správní řád"). Návrh na zľušenítéto smlouvy musí b;it
učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, kteľévedou k zániku smlouvy.
12.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskýnuté pľostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskýovateli, povaŽují se ýto pľostředky za zadrżenéve smyslu ztlkona o rozpoětových pravidlech
územníchrozpočtů.

VII.

Doložka platnostĺ pľávního jednání
dle ust. $ 41 zákona č,.12812000 Sb.o o obcích (obecní zŕízení),
ve znění pozdějších předpisů
Poskýnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, zrozpoětu obce Dvoľce Vroce 20Ż2 pŕíjemcia uzavŕenítéto

veřejnopľávní smlouvy o poskýnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Dvoľce dne 9. 1Ż. Ż0Żl usnesením
č,íslo39312021'.

vIII.

Zá'ľěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá úěinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Ż. Pľávní vztahy, kteľénejsou přímo upraveny touto smlouvou' se řídípříslušnými ustanoveními správního
1

3.

4.
5'
6.

ŕädu,zákona o rozpoětových pľavidlech územníchrozpočtůa dalšími obecně závaznými předpisy.

Tato smlouva műže bý měněna

či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými opľávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě zmény názvu
příjemce' statutárního zástupce, sídla či bankovního ličtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém
případě postačípísemné oznámeni o změně, které v případě změny bankovního úětu příjemce musí bý
doloženo kopií smlouvy o zŕízeníűětu.
Smluvní stľany bemýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě a jejích
případných dodatcích.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž poskýovatel obdržíjedno vyhotovení a příjemce
jedno vyhotovení.

Smluvní stľany svými podpisy stvľzují' že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv tísni zanéryadně nevýhodných podmínek'
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Spolek Senĺorklub Dvoľce
IČ: o8g66gt

iłí

Opavská
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Jan

-

2022

t9,?9368

za příjemce
Drahomíra Hostašová _

starosta
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spolku

