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Smlouva č.DP04/2015o poskytnutídotacez rozpočtu
Obce Hruškv na rok 20|5
Smluvní strany:
Obec Hrušky
Zastollpená:
Bc. Janou Filipovičovou, starostkouobce
Sídlo:
U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
ICO:
00283185
DIC:
C200283185
Bankovní spojení: 4420-65I/0100,Komerčníbanka a.s.
(dálej en,,poskytovatel..)
a
Sokol Hruškyo občanskésdružení
Zastoupená:
Ing. Miroslavem Mrázem, předsedou
Sídlo:
Břeclavská 322,69156 Hrušky
Kontaktní adresa:
Záhumenní 551,691 56 Hrušky
ICO:
22842497
Bankovní spojení: 242305528/0300,ČSoB a.s.
(dálejen,'příjemce..)
uzavlraJl tuto

SMLOUVU o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČru oncE HRUŠKYv nÁvrcr
DoTAČNÍrropRoGRAMU NA oBDoBÍ 2015- 2018
Čtánek I.
Účel dotace
\/

1. Předmětem této smlouly je poskynutí neinvestiční finanční podpory zrozpočtu
poskýovatele ve formě dotace (dále jen ,,dotace..) na spolufinancování sportovní
činnosti nazák|adě žádostivedenépod č.j. HRU-0262|2015.
2, Dotace je poskýována na zák|adě Dotaěníhoprogramu obce Hrušky na období 2015 2018 schváleného zastupitelstvem obce Hrušky na 4 zasedání dne II. 3. 2015
usnesenímč.I0l04/I5 /dálejen ',Dotačníprogram..).
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje Se, že bude projekt rea|izovat na vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Dotaěním
plogramem, který je zveřejněn na www.hrusky.cz.
4. Poskýnutí dotace je v souladu se zákonem č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů,a zákonem č.25012000Sb., o rozpočtovýchpravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtovýchpravidlech
územníchrozpočtů..).

5 . Dotace je ve smys|u zákona ě. 3201200I Sb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě a o

změně některych zákoni (zákon o finanění kontrole) veřejnou finančnípodporou a
vztahqi se na ni všechna ustanovení tohoto zékona.
Čbnek II.
Výše dotace

Kč
170 000'.výši:
je
ve
dotace
poskýnuta
1 . Příjemci
(slóvyjednostosedmdesáttisíckorun českých)narealizaci projektu uvedenéhov člránku
L odst.1.
Zák\adpro stanovenívýše dotace, t. j. souhrn předpokládaných lznate|ných vydajůna
realizaciprojektu činí190 000'- Kč.
J.
Poskytovaná dotu." představuje maximálně 90 % (slovy: devadesát procent) zríkladu
pro stanovenívýšedotace.
korun
4 . Poměrná částdotaceve ýši 35 oÁ,tj. 59 500,- Kč (slorry:padesátdevěttisícpětset
prokazatelně
bude
a
sportu
českých) bude vyuŽito na podporu mládeŽnického
vyúčtovánav celkovémročnímlyúčtovánídotace.
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ČHnek III.
Způsob poskytnutí dotace

1 . Dotace bude poukázánajednorázově bankovním převodem na účetpříjemce uvedený

smlouvy nejpozději do 30 dnůode dne podpisu smlouvy oběma smluvními
v zÍůůaví
stranami.Dotace je poskýována formou záIohy s povinností následnéhovyúčtování.
ČHnek IV.
Podmínky použitídotace, práva a povinnosti příjemce

1 . Příjemce je oprávněn čerpatdotaci krea|izacl' projektu uvedenév čl. I. odst. 1 do 31.

12:20t5. Prostředky dotáce nelze převádět do roku následujícího.Čerpánímdotace se
rozumí úhrada uztate\ných výdajů hrazených z dotace a vznik|ých při realizaci
projektu převodem finančníchprostředkův hotovosti nebo bankovním převodem ve
prospěch jiné oprávněnéprávnické či fuzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí
vydaj projektu, kteréjsou jako uznateLnéoznaěeny v této smlouvě, příp. Dotačním
programu, a kteréjsou l,razeny z dotace,příp. i z jiných zdrojů.
2. pokud uznatelnéqfdaje projektu překročí základ pro stanovenívýše dotace' uhradí
příjemce částkutohoto překročeníz vlastních zdroji' Pokud budou uznate|névýdaje
p'ó;"tt" nižšínež zék|ad pro stavení výše dotace, je příjemce povinen vrátit
poskyovateli finančníprostředky dotace do qýše poskýnuté dotace a to způsobema
v termínu určenémpro předloženi závěrečnézprávy a finaněního vyúčtovánídotace
v čl.IV. odst. 10 tétosmlouvy.
3 . Příjemce je oprávněn změny projektu jen s předchozím písemným souhlasem
poikytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavŤeni dodatku ktéto smlouvě,
jghož předmětem je požadovartá zména.Bez písemnéhosouhlasu poskytovatele je
moŽnéu uznatelných wýdajůměnit výši jednotlivých položek, počet či množství
v jednotlivých poloŽkách, jen pokud jejich početa množstvíbude sníženomaximálně
o 30 oÁ vporovnání se souhrnem předpokládaných uznatelných výdajů projektu
(zríkladempro stanovenívýše dotace), přičemžpříjemce vrátí alikvótní částz dotace
za podmínek uvedených ve Smlouvě.
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4. Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodámým způsobem a výhradně
k účeluuvedenémuv čl.I. tétosmlouvy.
5. Dotaci |ze použítnauznate|né
výdaje projektu,kterévznikly v době od 1. 1. 2015 až
do dne uvedenéhov odst. 1 tohoto ělánku.
6. Všechny naklady musí bý kalkulovány bez daně zpřidané hodnoty v případě, kdy
příjemcemá nárok na její odečet.
7 ' Je-li příjemce veřejným zadavate|emnebo splní-li příjemce definici zadavate|epodle $
2 odst. 2 písm.b)zákona ě. I3712006Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších
předpisů,je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona,
8. Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obecně platn;ými předpisy, zejm.
zákonem č. 56311991Sb., o účetnictví,
ve zněnípozdějšíchpředpisů,a zajistit Ťádnéa
oddělené sledování čerpánídotace' Příjemce, který nevede účetnictvípodle tohoto
zákona,je povinen vést daňovou evidenci podle zákonač.58611992 Sb., o daních
z příjmů' ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak' aby příslušné doklady
vztahqící se k dotaci splňovaly náležitosti účetního
dokladu ve smyslu $ 11 zákona o
účetnictví,
s výjimkou $ 11 odst. 1 písm. f) a aby předmětnédoklady byly správné,
úplné' prttkazné,srozumitelné' vedené v písemnéformě chronologicky a způsobem
zaručujícímjejich trvanlivost a aby uskutečněnépříjmy a výdaje byly vedeny
analyticky ve vztahu k dotaci,popř. jinou evidenci jedná-li se o Fo.
9. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobitpři kontrole (zejména
dodavatelézbožía sluŽeb, příp. stavebníchprací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich úěetnictvía účetní
doklady v rozsahu ke splněníúčelukontroly.
je
povinen předloŽit poskýovateli vtermínu nejpozději do 31.I.2016
10.Příjemce
finančnívýčtování čerpánídotace. Nejpozději k tomuto termínuje příjemce rovněž
povinen vrátit převodem na účetposkýovatele, uvedený v záh|avi této smlouvy'
případnou nepouŽitou ěást dotace (dále jen ',vratka dotace..). Příjemce ďoloží
r,yúčtováníčerpánídotace se soupisem všech prvotních účetnícha dalších dokladů
prokazujícíchjejí čerpánís potvrzenímpravdivosti a správnosti finaněníhovýčtovaní
v souladu s čl. V. odst. 4 této smlour,y a také kopiemi všech prvotních úěetnícha
dalšíchdokladůprokazujícíchčerpánídotace.
11. Příjemce je povinen průběŽněinformovat poskytovatele o všech změnách, kteréby
mohly při vymáháni zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dob1tnostjeho pohledávky, Zejménaje příjemce
povinen oznámit poskýovateli do 15 dnů ode dne' kdy došlo kudálosti, skutečnosti,
které mají nebo mohou mít za následek zánik, transformaci' sloučení, změnu
statutárníhozástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskyuje.
12. Příjemce souhlasí Se zveřejněním svého níuvu, sídla, nézvu Projektu a výše
poskýnuté dotace, případně dalších údajů uvedených Ve zvláštních právních
předpisech.
13. Příjemce se Zavazuje, že při případnéprezentaci Projektu bude uvádět obec Hrušky
jako poskýovatele části finančníchprostředků. Při pouŽití loga nebo znaku obce je
povinen dodržetzásadypro jejich použit|
14. Příjemce se zavazqe, žejak při rcalizaci Projektu, tak po jeho ukončení,bude dbát
dobréhojména poskýovatele a akci rea|izovat v souladu s touto smlouvou, právními
předpisy a ostatnímipodmínkami stanovenými poskytovatelem.

15. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončeníprojektu archivovat následující
podkladovémateriáJ'y:
-

tuto smlouvu
originály dokladůprokazujícíchčerpánídotace
ěerpani dotace
finančníhovyúčtovarť.
ClánekV.
Kontrola

1 . Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním
předpisem zákonem č.32012001rSb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě a o změně
některých zěkontl, ve zněnípozdějšíchpředpisů,zákonem ě. 12812000Sb., o obcích,
ve zněni pozdějšíchpředpisů, zékonemč. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek' za kteých byla dotace poskytnuta.
2 . Příjemce je povinen poskýnout součinnostpři výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1
tohoto článku, zejména předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
dokladů ptokazqícich vznik uznatelných vydajů
k nahlédnutíoriginály všechúčetních
projektu avyužiti prostředkův souladu s účelemProjektu.
3 . Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli provéstkontrolu' jak v pruběhu, tak i po
ukončenírea|izace Projektu nebo jeho jednotlivých částí,a to ještě po dobu deseti let
od ukončenífinancování ze stranyposkytovatele.
4 . Za pravdlvost i správnost finančníhovyúčtovánídotace odpovídá osoba oprávněná
jednat jménempříjemce,která tuto skuteěnostna výětování písemněpotvrdí.
ČhnekYI.
Důsledky porušenípovinností příjemce
1 . Pokud se příjemce dopustíporušenírozpočtovékázně, poskytovatel postupuje dle $ 22
zžkona č. 25012000 Sb. o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětů, ve znění
pozdějšíchpředpisů.
2. V případě, Že příjemce v termínu nejpozději do 31.1.2016 nepředloží finanční
vyúčtováníčerpánídotace, povaŽují se poskytnutéprostředky dotace za zadrženéve
smyslu zákona o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v takovém
případě povinen poskýovateli vrátit týo zaďrženéprostředky včetněpenále ve qýši 1
promile zadržovanýchprostředků za každý den prodlení ode dne následujícího po
termínu stanovenémv tomto odstavci do dne jejich opětovného připsaní na účet
poskýovatele, nejvýševšak do výšečástky zaďrženýchprostředků.
3 . V případě neoprávněného použiti dotace nebo její části je příjemce povinen
poskýnutou dotaci, případnějejí ěást, k nížse neoprávněnépoužiti vztahuje, vrátit na
úěetposkýovatele včetněpenále ve výši 1 promile denně zneoptávněně pouŽitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků.
Prostředky se povaŽují za neoprávněně použitépočínajednem, kdy byly použity
Ý rozporu s touto smlouvou.
4 . ZaneoprávněnépouŽitídotace se povaŽuje zejména:
a) provedení změny v Projektu bez písemnéhosouhlasu poskýovatele
b) pouŽití poskýnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem,kteý je
stanoventouto smlouvou
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c) nedodrŽenítermínůpro pouŽití dotace stanovených
touto smlouvou
d) rea|iza,ceProjektu v rozporu s právními předpisý
e) vedeníúčetnictví
způsobem,který je .r,.'pó.u s čl.N. odst. 8 tétosmlouvy
a
ne|ze z něj zjistit' zdaby|adotace použitav souladu
s touto smlouvou
5. Smluvní strany se dohodly pro pŤípad,ie poskytovatel
nebo příjemce odstoupí od
smlouvy podle čl' VII. odst. 2 tetó smlouiy, zL příjemce
poskytnutou dotaci vrátí
poskýovateli do 30 dnů po doručeníodstoupení.
Ňevrátí-li příjemce dotaci v tomto
termínu, považýí se veškeréfinančníprostředky poskýnuté.aó
oouy odstoupeníza
zadrženéve smyslu zákona o .o'po8tovych právidlech
uzemníci rozpočtů,kdy
příjemce je povinen
poskytnutéfinančníprostředky a zap|atitpenále
ve výši 1
-vrátit
promile denně ze zadržených
prostře dkůzakazái, den upiynulý ode dne, kdy
měly byt
nejpozději připsány na účet poskýovatele do
dňe- jejich .prlpsani na účet
poskýovatele, nejvýševšak do výšečástky zadrženýchp.o.iróohi.
6. Pokud příjemceporušíjakoukoli jinou povinnost
výplývajícípro něj ztéÍosmlouvy a
toto porušenínení porušenímrozpočtovékáuně poár.
odst. 1 až 3 tototo článku může
poskýovatel poŽadovat zap|acenísmluvní pot<uty
ve výši 5Yo zčástky uvedenévčl.
II. odst. 1. této smlouvy. Tím není dotčeno praío poskyovatele
na ,,ar''ua., škody.
Příjemce je povinen uhradit poskýovateli tuio smluvní
pokutu za základě písemné
výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě
poskytovatel rovněŽ označí
povinnost, která byla porušena.
7. Veškeré platby jako důsledky porušení
závazkli provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účótposkytovatele,
v termínu a na ěíslo úětu' které
poskytovatel příjemci sdělí.
č|ánek V|I
Ukončenísmlouly, odstoupeníod smloury
1' Závazkový vztah za|oženýtouto smlouvou lze
ukončit na zékladěpísemnédohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu
písemně vypovědět bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počínáběžet
1. dnem následujícímpo dni
doručenívýpovědi druhé smluvní.straně. VpřípadJ pochybností
se má za to, že
.
výpověď byla doručena3. den od jejího odeslání.
3. Ve výpovědní lhůtěposkýovatel pozastavíuvolňování
finančníchprostředků.
4. odstoupeníod smlouvy máza následek, že poskyto"ut.r
nepoukážepříjemci dotaci a
příjemce se jí nemůžeplatně domáhat. Pokuá poskyovatel
odstoupíod smlouly potó'
co dotaci poukázal, postupujepříjemcepodle ol. vt.odst.
3 této.-io.,uy.
5. V případě ukončení smlouvy_ die tohóto článku
;e pri3"mce povinen vrátit dotaci
poskýovateli ke dni ukončeníplatnosti a účinnosti
iéto ,mlo.,,,v.
ČHnek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, je kúkonům
podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněn kontaktní osoba uvedená
v záb|aví smlouvy nebo jiný
pověřený zaměstnanec obecního úřadu Hrušky.
Toto ustanovení se nevŽahuje na
podpis dodatkůk tétosmlouvě a na odstoupeni
oa tétosmlouvy.
2. Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti.dn.- podpisu
oběma smluvními stranami.
3. Jakékoli změny této smlouvy vyjma změn t1ikajiciln
se údajůuvedených v záh|aví
tétosmlouvy,|ze provádět pouze formou písemnýchpostupně
číslovanýchdodatkůna

4.
5.
6.
7.

zékladě dohody obou smluvních stran. Při aněně írěhr pffjemce' na |<teý má být
dotace zasIána,je příjemce povinen předložit nebo zaslat Žádost o zaslání dotace na
nové číslo účtuspolu s kopií smlouvy o běžrrémúčfiLkt€Íá bude obsahovat číslo
nového tlčtu. Změny smlouvy v jiné než písemnéformě abez předchozího schviálení
Zastupitelstvem obce Hrušky jsou lylouěeny.
Yztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušn;imi ustanoveními zíkona č.
89l 20 12 Sb., občanský zákonik, v e znénípozdějšíchpředpi sů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž jedno je určeno pro
poslqrtovatelea druhépro příjemce.
Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla sepsána na zák|adě pravdiých údaj{
podle jejich svobodnéaváĚné vůle' a na důkazpřipojují svévlastnoručnípodpisy.
této smlourryl,
Příjemce sqým podpisem stwzuje správnost údajůuvedených v zéůllaví
předevšímpaknánev, sídlo,IC, DIC a ěísloúčfu.

o poskýnutídotacerozhodlozastupitelstvoobce Flruškyna svém5. zasďání dne 2. 6.2015
ě.15l05lI5.
usnesením

V Hruškách dne

4. €.

2or.f

oBEc HH|-"!ŠKY

U Z b t o j n i c e č .]p0.0 '6 9 15 6 H : t l Š k y
lC: 00283185.DIC: C200283185
-1-

(poskýovatel)

V Hruškách dne /t.

v

.6,i4lf

Soko|Hrušky

Břeclavská
322,69156 Hru
tČo|22842497

(příjemce)

Y)

Příloha č.1
Finančníwúčtovánídotace
PRIJEMCE
(iménoa oŤíimenílnázev/obchodní
firma)
Adresa
(trv alébvdliště/místopodnikání/sídlo)
IC
(u fyzické osoby i datum narození)
Název dotačníhoprogramu
Název proj ektu/akce/činnosti
Císlo Sm|ouvy o poskytnutí dotace
Celkové výdaje na projekt/akci/činnost
(v Kč):

Výšedotacez rozpočtuobce Hrušky
(v Kč)
\J-

Z dotace vráceno
(v Kč):

Prostředky vráceny na účet
obce Hrušky
dne
osoba odpovědná za vy účtovánÍ dotace
(iménoa oříimení.funkce. adresa.telefon)

Sou

dok|adůvztahu iícíchse k realizaci

ektu/akce/činnosti

Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpověďnéza lyúčtování(přip. téžotisk razítka):
* Není-li příjemceplátcem DPH' uvede celkovéuýdaje včetněDPH.
JeJi příjemce plátcem DPH, ale nemůžev konkrétnímpřípadě uplatnit nárok na odpočetDPH na vstupu podle
zákonač.23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, v platnémznění, uvede rovněŽ celkové ýdaje včetněDPH.
Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétnímpřípadě uplatnit nárok na odpočetDPH na vstupu
podle zákona č.23512004Sb., o dani zpřidané hodnoty, v platnémznění,bude částkauvedena bez DPH.

