I

o poskytnutídotacezrozpočtu
Smlouva č,.DP02l2017
obce Hrušky na rok 2017
Smlur'nístrany:
obec llrušky
Zastoupená:
Bc. JaaouFilipovičovou'starostkouobce
Sídlo:
U zbrojnice100'ó91 56 Hrušky
00283185
ICO:
DIČ:
Cz00283|85
Komerční
bankaa's.
Bankovníspojení: 4420-651/0100,
(dálej en'poskýovatel..)
a
Sokol Hrušky' spolek
FrantiškemVentrčou,předsedou
Zastoupená:
Břeclavská322,69156 Hrušky
Síd1o:
22842497
IČo:
ČsoB a's'
Bankor,rrí
spojení: 24230552810300,
(dálejen''příjernce..)
uzavírajítuto
SMLoUYU o PoSKYTNUTÍ DoTACE Z RoZPočTU oBcE IIRUŠKY v RÁMCI
DoTAčNÍHo PRoGRAMU NA oBDoBÍ 2015- 2018
Č|ánekI.
Účel dotu""
1. Předmětem této smlouly je posk1.tnutíneinvestičníÍinančnípodpory z rozpočtu
poskýovatele ve formě dotace (drílejen ,,dotacď.) na spolufinancoviánísportorní
ěinnostina zríkladěžádostivďerrépod č.j. HRU-020712017.
2. Dotaceje poskyovrínana zríkladěDotaěníhoprogramuobceHruškyna období2015_
2018 schválenéhozastupitelstvemobce Hrušky na 4 zasedénidne 11. 3. 20|5
program..).
č.10/04/15/dálejen ,'Dotační
usnesením
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazlje se' že bude projekt realizovat na vlastní
zodpovědnost,v souladu s právnímípředpisy, podmínkamitétosmlouly a Dotačním
programem'kteqýje zveřejněn na www.hrusky.cz.
4. Poskýnutí dotaceje v souladu se zákonern é, 12812000Sb.' o obcích,ve znění
pravidlechúzemních
pozdějších
předpisů,a ziíkonemč.250/2000Sb.' o rozpočtowých
ye
předpisů(dále jen ,,zikon o rozpočtoýchpravidlech
rozpočtů, zněni pozdějších
územníchrozpoětů.).

kontroleve veřejnésprávěa o
o Íinanění
5 . Dotaceje ve smysluzákonač.32Ol2oO1Sb.,
a
o finančnikontrole) veřejnou finančnípodporou
i,lr..."l"ír zakonů1zar<on
"ň!'l
vztahujíse na ni všechnaustanovenítohoto ZákoÍLa.
článet<II.
Výšedotace
dotace ve výši: 170-000;, Kě
jeho žádostije poskytrruta..
1 . Příiemci na zžldadé
v článku
uvedeného
eií] ch)Áarcalizaaprojektu

i.il;ilil;d.d",'ani'r"ř"."

I. odst. 1.
přeclpokládaných uznatelných výdajů na
2. ZěkIad prostanovení výše dotace, t. j. souhm
realizaci projektu ěiní 190 000,. Kě.
90 % (sloly: devadesátprocent) základu
3 . Poskytovaná dotace předstaňje^maximálně
pro stanovenívýše dotace'
Článek III.
Způsob poskytnutí dotace

l.DotacebudepoukázanajednorázověbankovnímpŤevodernnaúčetpŤijemceuveden
poclpisu smloulry oběma sm1ur,níml
v záhlavism1oulry ,'";po"áeji ao ro tlnůo<ledne
vyúčtování.
s povinnostínásledného
stranami.Dotaceje poskýoJrínaformouzálohy

pffjemce
Podmínky
o"",,o u".ÍlÍ[IulJ." o""'""sti
projektuuvedenév č1.I. odst. 1 do 31.
1 . Příjernceje oprávněnčerpatdotacik realizaci
dotacese
Čerpáním
následujícího.
t2,20t7.Prostředky dota"",,.t"" pi""aact do ioku
realizaci
při
z dotace a vzniklých
rozumí úbradauznatelných ííáóí ú""*ych
v ňotovostinebo bankovnimpřevoda,nve
oroiektupřevodemfinančnichp'o..i"oto

ilřňffi;;ililE;;i;řZ.ě|
jsou

výdajiserozumí
Uznatelnými
ú,rcreosoby.
příp. Dotačním

tétosmlouvě,
1uto ,,'''ut"úe oznaÓenyv
výdai oroiektu' které
dotace,příp.i z jiných zdrojůení
pi"gi"I'ř
'po-líJ á ti"'e ;,o,, h.u"ány "
wýšedotace, uhradí
pro star
u,nut"lnel"ýdajeprojektupřekročizá'klad
výdaje
budou uznate1né
příiemce částkutohoto pr"noe^Ň." uru.tníchzdrojů.Pokud
povinen'wátit
je příjernce
ř'"..'t"'"'r výše doiace,'
|,jl.'iř;;i";;'
"áů"a
dotace a to způsobema
n"Á.ní prostřádky dotace tlo ýše pos$tnuté
í".i'.*"[r'
dotace
p. pr"arJ"''i závéreéné,p,i,y u finančníhovýětovríní
íi"'-il;";á
v č1'IV. odst' 10 tétosmlouvy,
jen s předchozím písemným souhlasern
3. Píjemce je oprávněn ".J"y p'q"tto
pŇazuje uza1ření dodatku k této smlouvě,
ooskl,tovatele. z" pi*"."i-'á*'ias" se
je

poskýovatele
souhlasu
zméni.Bez písemného
i#!ieáirĚ.#:ě^p"z."a*-a
poloŽek,p::" čl
u uznatelných
wJ.:n *.'ii r"i,si1eanottivi'ctr bude sníženo
T:'..l]j
moŽné
maxlmalne

pďózu."n,:Ápokud jejich početa množství
;;ň'lt,ď;h
pY:k*
uznatelných
' o 30 %ovporovnaru '",';'"ň;;,p-ř"apouaa*i"h
"v.a1]ů
wátí alikvótní částz dotace
(zákiadem pÍo stanoveníůs" á".".ei přičemžpříjemce
za podmínek uvedených ve Smlouvě.

"
lr*J*
*r"ron1rcnr q
výhradně
a vúhrarln
způsobem
hospodámým
4. Příjemce je povinerr po,.rzí áotu"i maximálně
v čl.l. tétosmlouvy.
k íčeluuvedenému

v

5 . Dotaci lze použítna uznatelné
výdajeprojektu,kterévznikly v době od 1. |.2017 až
do dne uvedenéhov odst. 1 tohotočliínku.
o . Všechny nrákladymusí b]ýtkalkulovrínybez danéz přidanéhodnoty v případě,kdy
pfijemcemá nároknajejíodečet.
7. Je-li příjemceveřejn;fon
zadavatelemnebosp1ní.lipříjemcedefinici zadavatelepodle $
2 odst.2 písm'b) zil<onač.137/2006 Sb., o veřejných zakázkácb,ve zněni pozdějších
je dále povinenpostupovatpři ýběru dodavatelepodletohotozríkóna.
předpisů,
8 . Příjemceje povinen vést účetnictví
v souladu s obecně platnými předpisy, zejm.
ziákonemč.563/1991Sb.' o účetrrictví
předpisů,a zajistitřádnéa
, ve zněnipozdějších
oddělenésledováaíčerpiání
dotace.Příjemce,ktmý nevedeúčetnictví
podle tohoto
je povinen véstdaňovouevidenci podle zríkonač,.58611992Sb., o daních
zél<ona,
z příjmů' ve znění pozdějšíchpředpisů,rozšířenoutak, aby píslušnédoklady
vztahujícíse k dotaci splňovaly náleŽitostiúčetního
dokladu ve smyslu $ 11 zákona o
účetnictú,s r{jimkou $ 11 odst. 1 písm. f) a aby předmětnédoklady byly sprárnré,
úplné,prťrkazné'
srozumitelné,vedenév písemnéformě chronologicky a způsobem
zaruěujícímjejich trvanlivost a aby uskutečněné
příjmy a výdaje byly vedeny
analýicky ve vztahuk dotaci,popř.jinou evidencijednáJi se o Fo.
9. Příjemceje poúnen zajistit, aby osoby poviruréspolupůsobitpři kontrole (zejména
dodavatelé
zbožía s|lžeb,příp.stavebních
pracípro příjemce)umožnilykontrolnímu
jejich
orgánuprověřit
účetnictví
a účetní
doklady v rozsahuke splněníúčelukontroly.
10.Příjemceje povinen předložitposkýovateli v termínunejpozději do 31' 1. 2018
finančnívyričtováníčerpiírrí
dotace' Nejpozději k tomuto termínuje příjerncerovněž
poúnen vrátit převodem na účetposkýovatele, uvedený v záh|aví této smlouly,
případnounepoužitoučást dotace (dále jen ,,watka dotace..).Příjemce doloží
výčtovríníčerpiíní
dotacese soupisemvšechprvotníchúčetních
a dalšíchdokladů
prokazujícíchjejí čerpánís potr,'rzením
pravdivosti a spráwosti finančníhoqriětováni
v souladus ě1.V. odst. 4 tétosmlouvy a takékopiemi všechprvotníchúčetních
a
dalších
dokladůprokazujících
čerpání
dotace.
11. Pffjemceje povinen pruběžněinformovatposkýovateleo všechzměnách,kteréby
mohly při rTmráhání zadrženýchnebo neoprárnrěněpouŽitých prostředků dotace
zhoršitjeho pozici věřitele nebo dobyhost jeho pohledávky. Zejménaje příjemce
povinen oznárnitposkýovateli do 15 dnůode dne, kdy došlok události,skuteěnosti'
které mají nebo mohou mít za následek zánik' transformaci,sloučení,změnu
statutiámíhozástupce apod.' či zněnu v1astnickéhovztahu k věci, na niž se dotacc
poskynrje.
12.Příjemce souhlasí se zveřejněnímsvého názlu' sídla, nazr,u Projektu a výše
poskýnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních
předpisech.
13.Příjemcese zavazuje,žepři případné
prezentaciProjektubude uvádět obec Hrušky
jako poskýovatelečástifinančních
prostředku.Při použitíloga nebo znaku obceje
povinendodrŽetzásadypro jejich pouŽití.
14.Příjemcese zavazuje,žejak při rea|izaciProjektu'tak po jeho ukončení,
bude dbát
dobréhojménaposkýovatele a akci realizovat v sou1adus touto smlouvou. orávnímt
předpisy a ostatnímipodmínkamistanoven1foni
poskýovatelem.

15.Příjemceje povinen po dobu 10 let od skončeníprojektu archivovatnásledující
podkladové
materiály:
-

tuto smlou\.u
originálydokladůprokazujících
čerpání
dotace
finančního
výčtování čerpánídotace
Čtánetv.
Kontrola

1' Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprárirrěnyv souladu se zv1áštním
právním
předpisemzákonetnč.32012001
Sb', o finanční
kontroleve veřejnésprávěa o změně
předpisů,zákonemč.Í2812000
někteýh zákonů,ve zněnípozdějších
Sb', o obcích,
pozdějších
předpisů,
ve znéni
zákonem ě. 25012000Sb.' o rozpočtoýchpravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů'kdykoli kontrolovat dodrŽení
podmínek'za kteých byla dotaceposkýnuta.
2. Příjemceje povinenposkýnout souěinnostpŤiýkonu kontrolníčinnostidle odst. 1
tohoto čliínku, zejména předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
k nahlédnutí
originály všechúčetních
dok1adůprokazljicich vznik uznatelnýchvýdajů
projektu a využitíprostředkův souladus úče1em
Projektu.
je
3. Příjemce povinenumožnitposkýovateliprovéstkontrolu,jak v pruběhu,tak i po
ukončení
rea1izace
Projektunebojeho jednotliých částí,a to ještěpo dobu desetilet
od ukončení
financováníze stranyposkýovate1e.
4. Za pravdivost i spÍá\'nostfinančníhoqničtovánídotace odpovídá osoba oprávněná
jednatjménempříjemce,kterátuto skuteěnost
na výčtovánípísemněpotwdí.
Čtánet<
vt.
Důsledkyporušenípovinnostípříjemce
1' Pokud se příjemcedopustíporušení
rozpoětovékáaně,
poskýovatelpostupujed1e$ 22
zákona č. 25012000Sb. o rozpoětoých pravidlech úzernníchrozpočtů,ve znění
pozdějších
předpisů.
2. V případě' že příjernce v temínu nejpozději do 31.1.2018 nepředložífinanční
r1ríčtováníčerpánídotace, poýažrúí
se poskytnutéFostředky dotaceza zadržené
ve
smysluztíkonao rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtu.
Příjanceje v takován
pŤípadě
povinen poskýovate1ivrátit týo zadtžené
prostředky věetně penále ve výši l
promile zadrŽovanýchprostředkůza kůdý den prodlení ode dne následujícíhopo
termínu stanovenémv tomto odstavci do dne jejich opěto\.néhopřipsání na účet
poskýovatele, nejvýševšakdo ýše částkyzadrŽenýchprostředků.
použití dotace nebo její části je příjernce povinen
3. V případě neoprár'rrěného
poskýnutou dotaci, případnějejí část'k nížse neoprávněnépoužitívztahuje,vrátit na
účetposkýovatelevčetrrěpenríleve výši 1 promile denněz neoprávněněpouŽitých
prostředků, nejýše však do výše částky neoprár'rrěně použitých pťostředků
Prostředky se povaŽujíza neoprávněněpoúité počínajednem, kdy byly použity
v rozporu s touto smlouvou.
pouŽitídotacese povaŽuje zejména:
4. Za neoprávněné
a) provedenízměnyv Projektubez písernrrého
souhlasuposkýovatele
její
b) použitíposkýnutédotace (případně
ěásti) v Íozporus účelem,
který je
stanoventoutosmlouvou
pro použitídotacestanovených
c) nedodrŽení
termínů
toutosmlouvou

?
)

dotace zasliána,je příjemcepovinerr předloát nebo zaslat Žádost o zaslrírrídotace na
nové čísloúčtuspolu s kopií smlouvy o běŽrémúčtu,která bude obsahovat číslo
novéhoúčtu.Změny smlouly v jttlénežpísemnéformě a bez předchozíhoschválení
Zastupitelstvemobce Hruškyjsou vyloučeny.
A
Váahy touto smlouvou neupraverrése řídí příslušnýmiustanoveními zríkona č.
8912012Sb., oběans\ýzátonik, ve zrrěnípozdějšíchpředpisů.
Tato
5.
smlouva je sepsránave dvou vyhotoveních, z nicM jďno je určeno pro
poskytovatelea druhépro příjemce.
i,,žetato snúouvabyla sepsánana zríkladěpravdivých údajů'
6. Smluvnístranyprolúašuj
podpisy.
podlejejich svobodnéa vrížné
vule, a na důkazpřipojují svévlastnoruční
7, Příjemcesvým podpisem stwzuje správnostúdajůuvedenýchv záIiaví tétosmlouvy,
předevšímpak nrízev'sídlo,IC' DIC a čísloúčtu.
o poskytnutídotacerozhodlo zastupitelstvoobce Hruškyna svém16. zasedáni dne 25. 4.
2017'usnesenímč.4/16/17
V
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V Hruškách

OEEC HRUSKY

(poskýovatel)

VHruškách dne
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Sokol Hrušky

Břec|avskó322,p9l 56 Hrušky

(příjemce)
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