Pouze pro potřeby poskytovatele:

Veřejnopľávní smlouva č. 202204
o poskytnutí dotace z rozpočtu OBCE

DvoRCE v

roce 2022

uzavřená podle $ l0a zákona ć.25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech územnĺchľozpočtů,ve znění pozdějšĺch předpisů'
apodle $ l59 anásl. ztlkonač,.50012004 Sb., správní řád, ve zněnĺ pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. $ 85 písm. c) zákona č. 128lŻ000 Sb., o obcích (obecní zĺízení),vę znění pozdějších předpisů

mezr:

1

Poskytovatelem dotace:
sę sídlem:

IČ:

DIČ:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

WEB:

OBEC DVORCE

Náměstí 13,793 68 Dvoľce
00295973
CZ00Ż95973
staľostou panem Janem Božovským
ČS a.s., olomouc' č). ű. 184765235910800
554745272,775 136777
podatelna@obecdvorce.cz
www.obecdvoľce.cZ
(dále jen,,poskytovatel")
a

Ż

Příjemcem dotace:
se sídlem:

TJ Spartak Dvoľce, z.s.
Na Aleji 297,793 68 Dvoľce

IČ:

47655887

ýp příjemce:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

právnická osoba - spolek
předsedou spolku panem Ing. Bľonislavem Böhmem
cSoB, a.s. - poboěka Bruntál, č). ű' 156564187/0300
739 6t4 864
bľonis lav.bohm@seznam.cz

Telefon:
E-mail:

(dále

jen,,příjemce")

I.

Pľeambule

l.
2.
3.
4.

Dotace poskytnutá dle této smlouvy je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. j) ztlkona č,.32012001 sb',
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonű (zttkon o finančníkontrole), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,ztlkon o finančníkontrole"), veřejnou finančnípodpoľou atudíż'podléhá
kontrole dle uvedeného zákona.
Poskytnutí dotace podle této smlouvy je považováno za sdělení závazných ukazatelů v souladu
sustanovením $ 14 odst. 2 ztĺkona č,' 250lŻ000 Sb., o rozpočtových pľavidlech územníchľozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech rizemních ľozpočtů").
Dotace bude čeľpána podle vyhlášky č). 4|212021 Sb., o ľozpočtovéskladbě, zparagrafu 3419 - ostatní
sportovní činnost a položky 5ŻŻ2 - Neinvestičnítľansfery spolkům.
Na poskytnutí této dotace není pľávnínáľok.
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il.

Předmět smlouvy

l.
2.

3.

Poskytovatel poskytne příjemci na nížeuvedený űčel za podmínek uvedených v čl. III. a IV. této
smlouvy dotaci z ľozpoětu obce Dvoľce ve ýši 230.000'- Kč (slovy: dvě sta třicet tisíc koľun českých).
Úěel posk}tnutí dotace:
Dotace je uľčenana úhľadu výdajů spojených s činnostípříjemce dotace v ľoce 2022 (tzn. rnýdaje
na záchovnou činnost stávajících spoľtovišt'spolku a objektu klubovny a výdaje na provoz spolku
- tj. elektľická eneľgie, vodné a stočné,výápění objektu tělocvičny, drobné opravy' likvidace odpadu,
úklid v objektech, apod.).
Účelu' na kteý je poskytovaná dotace uľčena,stanovenému v odst. 2 tohoto ělánku, bude příjemcem
dosaženo v období od l. 1. Ż022 đo3l.t2.Ż022.

Iil.

Splatnost peněžníchpľostředků

l.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci uvedenou v článku ĺI. této smlouvy jednorázově

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

Ż. Finanění pľostředky
3.

lze použit na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od l. 1' 202Ż do 3l. |2' 2022
vztahujících se ke stanovenému úěelu poskytnutí dotace, které budou uhľazeny nejpozději do 3l' 12.
2022.Finančnípľostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
Nevyčerpané finanění prostředky vľátípříjemce na úěet nebo do pokladny poskýovatele do 31.01.
2023. NeučinĹli tak, jedná se o poľušenírozpočtovékázně dle $ 2Ż zákona o ľozpočtoých pravidlech
územníchľozpočtů.

IV.
poskytnutí
Podmínky
dotace

1.

2.

3.
4.
5.
6'

Příjemce je opľávněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému v ělánku ĺI. této smlouvy.

Finančnívypořádání dotace (tm. zźxěreěné vyúětování dotace) předloží příjemce na podatelnu

obecního úřadu Dvorce nejpozději do 31. 01.2023.
Finančnímvypořádáním dotace se ľozumírozpis jednotlivých výdajů v ľozsahu vzorového foľmuláře'
ktery je příjemci poskýnut zároveń se smlouvou' a předložení fotokopií prvotních dokladů prokazujících
vzniWuhľazení nákladů na účelspecifikovaný v čl. II odst. 2 a3 této smlouvy ve výši poskýnuté dotace
(faktury, pokladní doklady' ,.ypisy zíćtll, a jiné), přičemž za zűčtovacídoklady se nepovažujítzv.
zźilohovéfaktury a čestnéprohlášení příjemce o vynaložení finančních pľostředků. V případě' že celková
částka předloŽených dokladů bude přesahovat ýši poskýnuté dotace, bude na předložených dokladech
příjemcem vyznaćena uplatněná částka tak, aby v souhľnu uplatněná částka nepřekročila výši poskýnuté
dotace' Příjemce má možnost místo fotokopií dokladů předložit naskenované doklady v digitální podobě
na datovém nosiči (CD nebo DVD), přičemžtento datový nosič bude nedílnou součástífinančního
vypořádání dotace a nebudę se příjemci vľacet.
Příjemce je povinen viditelně oznaěit vúčetnictvívšechny doklady pľokazujícívyuźitídotace takto:
,'Financováno zrozpočtu obce l)voľce - smlouva č.202204* (označeny musí být již oľiginály

dokladů).

Příjemce je povinen umožnit poskýovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech
prvotních účetníchdokladů zaűčelem pľověření předloženéhofinaněního vypořádání dotace, ato i 10 let
zpětně. Poskýovatel bude vykonávat u příjemce kontľolu vyplývající zę zákona o finančníkontrole.
Příjemce je povinen do l5 dnů oznámit poskýovate|i zahájení insolveněního Íízení,vstup právnické
osoby do likvidacę, změnu statutárního oľgánu nebo jeho ělena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla
či adresy.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svou přeměnu do 15 dnů od ľozhodnutí příslušnéhoorgánu.
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7.

Vrácení pľostředků podle článku III. odst' 3 této smlouvy nezakládá pľávo příjemce na dočerpání
finančníchpľostředků v následujícím roce.

V.

Sankce

1. Vpřípadě poľušeníľozpočtovékázně ze

Ż.

stľany příjemce bude poskytovatel postupovat vsouladu s
ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů. V případě poľušenírozpočtové
kázně je příjemce povinen odvést poskýovatelem uložený odvod zpět. V opaěném případě se příjemce
vystavuje riziku, żezaplatípenále podle odstavce 8 citovaného ustanovení.
V případě méně zálvaŽného porušení rozpočtovékázně je příjemce povinen odvést zpět do ľozpočtu
poskýovatele 5 Yo z celkové částky dotace. Za méně zźxaŹnéporušenírozpoětové kázně se ve smyslu $
l 0a odst. 6 zákona o rozpočtových pľavidlech územníchrozpočtů považuje:
a) předložení finančního vypořádání dotace (d. závěreěné vyričtování dotace) po stanoveném teľmínu,
nejdélo však dva měsíce po termínu,
b) nesplnění podmínky uvedené v článku IV. odst. 3 této smlouvy.

vI.

Ukončenísmlouvy

l.
Ż'
3.

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

Smlouvu lze ukončit na zák|adě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou ýpovědí této
smlouvy, ato za podmínek dále stanovených.
Poskýovatel můžetuto smlouvu vypovědět jak před pľoplacením, tak i po pľoplacení dotace.
Výpovědním důvodem je porušenípovinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně
zźłvaznými pľávními předpisy' kteľého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) sým jednáním poruší ľozpočtovou kázeň dle zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
b) porušípľavidla veřejné podpory,
c) bylo zahźtjeno insolvenčnířízenípodle zákonač:.182lŻ006 Sb', o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčnízźlkon), ve znénípozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na kteľésę váźe uzavÍení této smlouvy,
e) je v likvidaci,
Đ změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,
g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i kdyŻ byl kjejich nápravě vyzván
poskýovatelem.
V případě qýpovědi této smlouvy před proplacením dotace náľok na vyplacení dotace nevzniká' a ne|ze
se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po pľoplacení dotace se příjemce zavazuje
poskýnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účetposkýovatele nebo v hotovosti
do pokladny poskytovatelębęzzbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doľuěení výpovědi.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí2 měsíce azačne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,vněmź
byla výpověď doručena příjemci dotace' Úeinty doruěęní pľo účelytéto smlouvy však nastávají i tehdy,
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doľučenízmaŕi|.

Úeinty výpovědi nastávají dnem uplynutí qýpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí

poskýnuté peněžní pľostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončenísmlouvy dojde až vypořádáním
všech pľáv a povinností smluvních stran.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět' nejpozději však do konce lhůty pľo
podání finančníhovypořádání dotace, přičemž výpověď je účinnádnem jejího doručeníposkýovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskýnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode
dne účinnostivypovědi.
Při ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskýovatele poskytnutou částku dotace' kteľá mu již:byla
vyplacena, atobez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavÍeni dohody, nedohodnou-li
se smluvní stľany jinak.
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l0. Dohoda o ukončenítéto smlouvy nabývá účinnostidnem připsání vrácených peněžních pľostředků na
účetposkytovatele nebo dnem jejich odevzdéní do pokladny poskýovatele, nedohodnou-li se smluvní

ll.
12.

strany jinak.

Smlouvazanikátakézdůvodůuvedenýchv$ l67odst. l písm.b) aż.e)zákonač).50012004 Sb.,správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen ,,spľávní ŕád*)' Návľh na zľušenítéto smlouvy musí b1ft
uěiněn písemně a musí v něm bý uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskýovateli, považují se Ęrto prostředky za zadrźenéve smyslu zákona o rozpočtových pľavidlech
územníchľozpočtů.

vII.

Doložka platnostĺ pľávního jednání
dle ust. $ 41 zákonač'.12812000 Sb.' o obcích (obecní zŕízen),
ve znění pozdějších předpĺsů
Poskýnutí dotace ve výši 230.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce V ľoce 2022 přijemci a uzavření této
veřejnopľávní smlouvy o poskýnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Dvoľce dne 9. 1Ż. Ż0Żl usnesením
č,íslo3951202|.

vIII.

Záxěrečná ustanovení

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Tato smlouvanabývá úěinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Právní vńahy, které nejsou přímo upľaveny touto smlouvou' se řídípříslušnými ustanoveními spľávního
ŕźłdu,zźlkona o rozpočtoých pravidlech územníchľozpočtůa dalšími obecně zátvaznými předpisy'

bý měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně ěíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stľan. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu
přijemce, statutáľního zástupce, sídla ěi bankovního účtukterékoli ze smluvních stran. V takovém
případě postačípísemné oznźtmení o změně' ktęľév případě změny bankovního účtupříjemce musí bý
doloženo kopií smlouvy o zÍízenííćtll.
Tato smlouva mŮže

Příjemce beľe na vědomí a výslovně souhlasí stím,źetato smlouva včetně jejích případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Dvoľce.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichż. poskýovatel obdržíjedno vyhotovení a přijemce
jedno vyhotovení.

Smluvní strany svými podpisy sfurzují, že smlouva byla sjednána na zźtkladě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv tísni zanápadně nevýhodných podmínek.
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Ing. Bľonislav Böhm _ předseda spolku

starosta
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