Smlouva o poskytnutí dotace
Tuto smlouvu uzavírají:

Poskytovatel :

Obec Vrbátky
se sídlem: Vrbátky č.p. 41, 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
zastupuje Ing. Pavel Novotný, starosta obce

Příjemce

:

Tělocvičná jednota Sokol Dubany
sídlo: Dubany 205, 798 12 Kralice na Hané
IČ: 47920131
zastupuje: starosta TJ Sokol Dubany, Michal Zámečník

I.
1) Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši:
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých).
2) Účelem poskytnutí dotace na pokrytí části nákladů na činnost spolku, zejména na:
a) Údržba areálu hřiště v Dubanech
b) Pořízení vybavení na údržbu areálu hřiště v Dubanech
c) Travní sekačka
d) Náklady na sportovní činnost (startovné na soutěžích, doprava, a pod)
e) Náklady na energie
3) Poskytovatel poskytne dotaci na účet žadatele u ČSOB banky č. účtu 153271602/0300 ve lhůtě do 10 dnů ode dne
uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den odeslání z účtu poskytovatele.
4) Dotace je poskytována jako neinvestiční a částečně investiční dle čl. I. odst.1.
5) Pro účely této smlouvy se (ne)investiční dotací rozumí dotace, která nesmí 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 zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.

II.
1) Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této
smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
Příjemce se zavazuje použít dotaci hospodárně.
Příjemce nesmí dotaci použít zejména na nákup návykových látek.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část poskytnout třetí osobě, není-li
touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.
2) Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30.11.2022.
3) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této
kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.
4) Příjemce je povinen nejpozději do 15.12.2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“)
Vyúčtování musí obsahovat:
− soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace (Finanční vyúčtování dotace)
− fotokopie výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a faktur, s vyznačením dotčených
plateb
− čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné
se záznamy v účetnictví příjemce.
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu, která musí obsahovat stručný slovní popis
použití poskytnutých prostředků.
5) V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy, nebo v případě, že celkové
příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než částka uvedená v čl.
I. odst.1, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení 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 účet než účel sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší
některou z jiných podmínek použití dotace, stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností
uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu
v termínu stanoveném v čl. II. odst. 4 této smlouvy,ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny
náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní
nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele.
7) Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními předpisy. V případech
porušení rozpočtové kázně specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce.
Tabulka: Specifikace způsobů porušení rozpočtové kázně
Výše odvodu v
% z celkově
poskytnuté
dotace

Typ porušení smluvních ujednání

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě

5%

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě

2%

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě

5%

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o
využití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty uvedené ve
výzvě k doplnění vyúčtování

5%

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské listiny, adresy sídla,
bankovního spojení, statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit
způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost
uvedena ve smlouvě.

5%

Výše odvodu v % bude v případě porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně
8) V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce
dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo penále na účet poskytovatele č. 5528701/0100.
9) Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku s těmito skutečnostmi:
změnou zakladatelské listiny, změnou adresy sídla, změnou bankovního spojení, změnou statutárního zástupce a s dalšími
změnami, které mohou podstatně ovlivnit jeho finanční hospodaření a jeho činnost ve vztahu k poskytnuté dotaci. O
přeměně příjemce jako právnické osoby nebo o zrušení s likvidací je příjemce povinen informovat poskytovatele předem.

III.
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Vrbátky
č. 17- 04 ze dne 7.4.2022

Ve Vrbátkách dne …………………….

Za poskytovatele:

Za příjemce:

…………………………
obec Vrbátky
zastoupena Ing. Pavlem Novotným, starostou

….……………………..

