Smlouva č.DP01/2018o poskytnutídotacez rozpočta
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uzavfuaji ťaÍo
sMLoU\'tJ o PoSKYTNUTÍ DoTAcE ZF(oZPoČTa oBcE HRUŠKY v RÁMCI
DoTAčNÍHo PRoGRAMU NA oBDoBÍ 2015- 2018
ČtánekI.
Úče|dota""
\-/

1. Předmětern této smlour,y je poskýnutí neinvestičnífinarrčnípodpory z ÍozpočIll
poskýovatele ve formě dotace (dále jen ,'dotace..)na spolufinancovánísportovní
činnostina ziíkladěžádostivedenépod ě.j. HRU.0049/2018.
2. Dotaceje poskýovIánana základěDotaěníhoprogÍamuobceHruškyna období2015_
2018 schvií]enéhozastupitelstvern obce Hrušky na 4 zasediní dne 11' 3. 2015
program.,).
usnesením
č.10/04lI5/dálejen ,,Dotační
3' Příjemce dotaci přijímá a zavazlje se, Že bude projekt realizovat na vlastní
zodpovědnost,v souladu s prármímipředpisy, podmínkamitétosmlou\y a Dotačním
programem'kterýje zveřejněnna www.hrusky.cz.
4. Poskýnutí dotaceje v souladu se zákonern ě. 128/2000Sb., o obcích' ve znéní
pozdějších
předpisů,a zákonemč.25012000
Sb.,o rozpočtoýchpravidlechúzemních
rozpočtů,
předpisů(dále jen ,,zákono rozpočtových
pravidlech
ve mění pozdějších
územních
rozpočtů.,).

5 . Dotace je ve smyslu ziákona ě. 320l200t Sb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě a o

změně některých zi'lr.on'i (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a
vztahýí se na ni všechna ustanovení tohoto ziíkona.
Článek II.
Výše dotace

1 . Příjemci na zák|adě jeho žádosti je poskýnuta dotace ve výši: 170 000'-- Kč
(slovyjednostosedmdesáttisíckorunčeských)na realizaci projektu uvedenéhov článku
I. odst. 1.
Zék|adpro stanovenívýšedotace,t. j. souhm předpokládaných uznatelných výdajůna
rea|ízaciprojektu ěiní 190 000'. Kč.
3 . Poskytovaná dotace předstar,ujemaximálně 90 % (slovy: devadesát procent) základu
pro stanovenívýšedotace.
Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
1 . Dotace bude poukázána jednorázově bankormímpřevodem na účetpříjemceuvedený
v zélr'lavismlouvy nejpozději do 30 dnůode dne podpisu sm1ouvyoběma smluvními
vyičtovaní.
stranaÍni.Dotace je poskýována formou zá1ohy s povinnostínás1edného
Čtánek IV.
Podmínky použitídotaceopráva a povinnosti příjemce

1 . Příjemceje oprá.'měnčerpatdotaci k realrizaciprojektu uvedenév čl. I. odst. 1 do 31.

Čerpanímdotace se
12. 20l8..Prostředky dotace nelze převádět do roku nás1edujícího.
rozumí úhrada uznatelných výdaji Ltazených z dotace a vzniklých při realizaci
projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve
prospěch jiné oprávněnéprávnické ěi fuzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí
výdaj projektu, kteréjsou jako uznatelnéoznačenyv této sm1ouvě,příp. Dotačním
proglamu' a kteréjsou hraz eny z dotace, příp. i z jiných zdrojů.
Pokud umatelné ýdaje projektu překročí základ pro stanovení výše dotace, uhradí
příjemce částkutohoto překročeníz vlastních zdrojů.Pokud budou uznatelnévýdaje
projektu nižši než zák1ad pro stavení výše dotace, je příjemce povinen wátit
poskýovateli finančníprostředky dotace do výše poskýnuté dotace a to způsobema
v termínu určenán pro předložení závěrečnézprávy a Íinančníhovýčtovlání dotace
v čl' IV' odst. 10 tétosmlouvy.
3 . Příjemce je oprávněn změny projektu jen s předchozím písemn1im soúlasem
poskýovate1e. Za pisemný souhlas se povaŽuje uzavření dodatku k této smlouvě,
jehož předmětem je požadovaná zména.Bez písemnéhosouhlasu poskýovatele je
možnéu uznatelných ýdajů měnit výši jednotlivých položek, počet či množství
v jednotliých položkách,jen pokud jejich početa množstvíbude sníženomaximálně
9 30 % v porovnání se souhmem předpokládaných uznatelných výdajů projektu
(zák|adem pro stanoveníýše dotace), přičemžpříjemce wátí alikvótní částz dotace
za podmínek uvedených ve Smiouvě.
4 . Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodám1janzpůsobem a výhradně
k úče1u
uvedenánu v čl.I. tétosmlou\ry.

I
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ó.Všechnynákladymusíbýkalkulovanybezdanězpiidwtéhodnotyvpřípadě'kdy
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statutámíhozástupceapod.,ěi změnu vlastnickéhovztahu k věci, na niŽ se dotace
poskýuje.
rz. bri.;emcesouhlasí se zveřejněnímsvého niízlrr,- sídla, ntízlrr Projektu a výše
poškynuté dotace, případnc dulsi"h údajů uvedených ve zvláštních právních
předpisech.
žepři případnéptezentaciProjektubude uvádět obec Hrušky
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ČlánekvI.
Důsledkyporušenípovinnostípříjemce
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d) realizace Projektu v rozporu s právními předpisy
způsobem,kteÚ je v rozporu s čl. IV. odst. 8 tétosmlour,y a
e) vedeníúčetnictví
nelze z néjzjistit, zda byla dotace pouŽita v souladu s touto smlouvou
5 . Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskýovatel nebo příjemce odstoupí od
sm1ouvy pod1e čl. VII. odst. 2 této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci wátí
poskýovateli do 30 dnů po doručeníodstoupení.Nevrátili příjemce dotaci v tomto
termínu,povaŽují se veškeréfinančníprostředky poskytnutédo doby odstoupeníza
zadtžené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy
příjemce je povinen wátit poskýnuté finančníprostředky a zap|atit penále ve výši 1
promi1e denně ze zadržených prostředků za každý den uplynulý ode dne' kdy měly bý
nejpozději připsany na účet poskýovatele do dne jejich připsaní na účet
poskýovatele' nejvýševšak do výšečástkyzadrženýchprostředků.
6 . Pokud příjemce porušíjakoukoli jinou povirrrrostt,yplývajícípro něj z tétosmlour,rya
toto porušeníneníporušenímrozpočtovékazně podle odst. 1 až 3 tototo č1ánkumůŽe
poskýovatel požadovatzap|aceni sm1uvnípokuý ve výši 5% z částkyuvedenév čl.
II. odst. 1. této smlouvy' Tím není dotčerroprávo poskýovatele na náhradu škody.
Příjemce je povinen uhradit poskýovateli tuto smlur,'nípokutu za základ'ě písanné
výzvy a ve lhůtě stanovené touto vjzvou' Ve výzvě poskýovatel rovněž ozlačí
povinnost, která byla porušena.
7 . Veškeré platby jako důsledky porušení závazk.tl provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele, v termínu a na číslo účfu,které
poskýovatel příjemci sdělí.
Č|ánek vII
Ukončenísm]oulry, odstoupení od smlouly

1 . Závazkoý

2.

3.
4.
5.

vztah založený touto smlouvou ize ukončit na zÍk|adě písemnédohody
smluvních stran nebo wýpovědí.
Kterákoliv sm1uvní strana je oprávněna tuto smloulu písemně vypovědět bez udání
důvodu.Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počínáběŽet 1. dnem následujícímpo dni
doručenívýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za lo, že
r1Ípověďbyla doručena3. den od jejího odeslání.
Ve výpovědnílhůtěposkýovatel pozastavíuvolňování finaněníchprostředků.
odstoupení od smloulry má za následek, že poskýovate1 nepoukráŽepříjemci dotaci a
příjemce se jí nemůŽeplatně domríhat.Pokud poskýovatel odstoupíod smlouvy poté,
co dotaci poukazal, postupujepříjemcepodle č1'VI odst. 3 tétosmlouvy.
V případě ukončenísmlour,y dle tohoto článku je příjemce povinen wátit dotaci
poskýovate1i ke dni ukončeníplatnosti a účinnostitétosmlouvy.
ČÉnek VIII.
Závérečnáustanovení

1 . Není-li v této smlouvě uvedeno jinak' je k úkonůmpodle této smlouvy jménem

poskýovatele oprávněn kontaktní osoba uvedená v záh|avi smlourry nebo jiný
pověřený zaměstnanec obecního uřadu Hrušky' Toto ustanovení se nevztahuje na
podpis dodatkůk tétosmlouvě a na odstoupeníod tétosmlouly.
2 . Tato smlouva nabývá p1atnostia účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
3 . Jakékoli změny této smloulry výma změn týkajícíchse údajůuvedených v zÍů:Javi
tétosm1ouvy,lze provádět pouze ťormoupísemnýchpostupně číslovanýchdodatkůna
základě dohody obou smluvních stran. Při změně účtupříjemce, na který má b;it

4.
5.
6.
7.

dotace zasliína,je příjerncepovinen předložit nebo zaslat žádosto zasláni dotacena
nové čísloúčtuspolu s kopií smlouly o běžnémúčtu,ktefá bude obsahovat číslo
novéhoúčtu.Změny smlouly v jné nú píseÍnné
formě a bez předchozíhoschválení
Zastupitelstvemobce Hruškyjsou rry'loučeny.
Yztahy touto smlouvou neupravenése řídí příslušn;foniustanoveními zěkona ě.
89/2012Sb.' oběanslcýzákoník,ve zněnípozdějšíchpředpisů.
Tato smlouva je sepsrínave dvou ryhotoveních, z nichž jedno je urěerro pro
poslqrtovatelea druhépro příjernce.
Smluvníshany prohlašuji, žetato smlouva byla sepsránana základě pravdiých údajů,
poďe jejich svobodnéa viážné
vůle,.ana důkazpřipojují svévlastnoruěď podpisy.
podpisem stlrzuje správnostúdajůuvedenýchv záh7ai tétosmlouvy,
Příjemcesv]írÍn
předevšímpak ntázev,sídlo,IC' DIC a ěísloúčtu.

o poskýnutí dotace rozhoďo zastupitelstvoobce Hrušky na sveÍn23. zasedini dne 14. 3.
2018,usnesenímč.6/23/2018.
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Sokol Hrušky,spolek
(příjemce)
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Příloha č.1

t

Finanční wúčtovánídotace

f

PŘÍJEMcE
(iménoa příimení/názevlobchodní
firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikrÁnísídlo)

IC
(u fuzickéosoby i dafumnarození)
programu
Název dotačního
Náz€ v projektÚakce/činnosti
Čís|osmlouly o poskytnuti dotacc

celkovéYýdajena projekíakci/činnost
(v Kč):
výšedotacez rozpočtuobce Hrušky
(v Kč)
Z dotac€ vráceno
(v Kč):

Prostředky vráceny na účetobce Hrušky
dne
Osoba odpovědnáza rTúčtování
dotace
(iménoa příimení.funkce.adresa.telefon)

dokladů vztah

se k realizaci

akce/činnosti

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d. n. .e. . . . . . . . . . . .
Název/ obchoclrrífirma a podpis osoby zodpovědné za lyríčtování (příp. téžotisk razítka):
.................:.............
* NeníJi příjemceplátcem DPH, uvede celkovér4ýdajevčetněDPH.
případěuplatrritnárok na odpočetDPH na vstupu podle
JeJi příjemceplátcem DPH, ale nemůžev konkrétrrím
zákola č,235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty' v platném znění, uvede rorněž celkové ýdaje včetněDPH.
případěuplatnit nárok na odpočetDPH na vstupu
Pokudje příjemcep1átcemDPH a má nárok v konkrétrrím
podle zákona č.23512004Sb.' o dani z přidanéhodnoty, v platnémznění,bude částkauvedena bez DPH'

