Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Slavkov pod Hostýnem
číslo:212021
(uzavřená dle §'159 a násl. zákona ě. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
mezi:

Poskytovatelem

dotace:

Obec Slavkov pod Hostýnem
se sídlem: Slavkov pod Hostýnem č. 14
zastoupený: Jaroslavem Čačalou,starostou
lČ:00287733
bankovní spojení: KB 4825691/0100
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem

dotace:

TJ Slavkov pod Hostýnem z.s.
sídlo: Slavkov pod Hostýnem č.'166
lČ:181 90 219
typ příjemce: Zapsaný spolek
zastoupená/jednající: Martinem Bouchlíkem předsedou TJ
bankovn í spojen í: KB 27 -1 481 830287 l 01 00
vedeného Krajským soudem v Brně - oddíl L, vložka 1009
(dále jen ,,příjemce")

Předmět smIouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemcina nížeuvedený účelzapodmínek uvedených v článcích ll. až lll.
účelovouneinvestičnídotaci z rozpoětu obce ve výši 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun.

1.2

Dotace je poskytována neziskové organizaci na zajištěníceloročnísportovní a organizačníčinnosti
TJ Slavkov pod Hostýnem, které spočívá ve sportovním a kulturním vyžitíoběanů obce, zejména
na:

-

nákup sportovního vybavení
úhrada nákladů na cestování při sportovních utkání
zajištění přípravy oddílů
zajištění kulturních a sportovních akcí, dětský karneval, dětský den

1.3 Dotace bude čerpána od 1 .1 2021 do 31.12

2021

,

ll.

SpIatnost peněžních prostředků

2.1

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným v článku l. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnostitétosmlouvy,

2.2
2.3

Finančníprostředky lze použítna úhradu nákladů vzniklých vobdobíod 1.'1 2021 do31.122021
vztahujícíchse ke stanovenému účeluposkytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 122021.
Finančníprostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
V termínu pro předložení vyúčtovánídle článku lll. odstavec 3,2 vrátí příjemce nevyčerpané
finanění prostředky na ričet poskytovatele. Neučiní-litak, jedná se o porušení rozpočtovékázně
dle § 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů.

llI.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.,1 Příjemce je oprávněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému v článku l. této smlouvy.

3.2 Vyúčtovánídotace předloží příjemce Obci Slavkov pod Hostýnem do 31.1 2022
Vyúětováním dotace se rozumí soupis rjčetníchdokladů, Přílohu vytičtování tvoří kopie všech
účetníchdokladů (např. paragonů, faktur)_a dokladů o jejich zaplacení.

3.3

.

Doklady prokazujícívyužití dotace musí být viditelně označeny ,,Dotace obce Slavkov pod
Hostýnem (označeny musí být již originály dokladů). Poskytovatel bude vykonávat u příjemce
kontrolu, vyplývající ze zákona ě. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.

3,4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit

poskytovateli zahájení insolvenčníhořízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
finančníchprostředků v následujícím roce,

3.6 Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou

-

být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám
účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č.32012001 Sb., o finančníkontrole, ve znění
pozdějších předpisů) jsou:

zajištění údržbya úklidu šaten TJ
zajištění hráčskéhokádru
výdaje na pitný režim a stravování
pořízení sportovního vybavení
nákup služeb
úhrada cestovních nákladů
výdaje na zajištěnítrenérů
lV.

Sankce

4,1 V

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

4.2 Porušení povinností uvedených v článku/článcíchlll. bod 3.2. je považováno za méně závažné
porušenírozpočtovékázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona ó.25012000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě porušenítěchto povinností
se uloži příjemci odvod za porušenírozpočtovékázně ve výši 500,- Kč.
V.

Ukončenísmlouvy

5,1 Smlouvu lze

ukončit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených,

5.2

poskytovatel můžeSmlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacenídotace.

5.3 Výpovědním důvodem je porušenípovinností příjemcem

dotace stanovených touto Smlouvou nebo

obecně záv azný mi právn ími před pisy.

5.4 V případě výpovědi

této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. Vpřípadě-výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazuje poskytnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na účetposkytovatele
bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručenívýpovědi.

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

5.6 Výpovědní lhůta činítři měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po

měsíci,

v němž byla výpověd' doručena příjemci dotace. ÚelnXy doručenípro účelytéto smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil.

5.7

Úeinry 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.

5.8

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhŮty pro
podání vyúčtování,přičemž výpověd' je účinnádnem jejího doruěení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnŮ ode dne
účinnostivýpovědi.

dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na ÚČet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručenídohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.9 při ukončeníSmlouvy

5.10 Dohoda o ukončeníSmlouvy nabývá účinnostidnem připsánívrácených peněžních prostředkŮ na
účetposkytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.11Smlouvazanikátakézdůvodů uvedených v § 167 odst, 1 písm. b) aže)zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

5.12pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu stímto čIánkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zadrženéve smyslu zákona ó. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

:i.
,L

Vl.

závěrečná ustanovení

6,í Jako

kontaktní místo poskytovatele se pro účelytéto smlouvy stanovuje: Obec Slavkov pod

Hostýnem

-

starosta, tel. 60227 07 17

6.2 Tato smlouva nabývá úěinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdějších předpisů, zákona ě.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšímiobecně
závaznými předpisy,
6.4 Smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačípíser.nnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení úětu.
6,5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

6.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdržíjedno vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.

6.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv tísniza nápadně nevýhodných podmínek.
6.8. Nedílnou součástítéto smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování.

Rozhodnutoorgá;temobce: Zastupitelstvoobce
Datum jednání a číslousnesení: 18,2.2021,22NZ-2021

Ve Slavkově pod Hostýne
za poskytovatele

Jaroslav

starosta obce
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