Smlouva č.DP01l2016o poskytnutí dotace zrozpočtu

obce Hruškyna rok 2016

Smluvnístrany:
obec Hrušky
Zastoupená:
Bc. JanouFilipoviěovou,starostkouobce
Síd1o:
U zbrojnicel00' 691 56 Hrušky
IČo:
00283185
DIČ:
CZOO283185
Bankovníspojení: 4420.651/0100,
Komerční
bankaa.s.
(dálej en'poskýovatel..)
a
Sokol Hrušky' spolek
Zastoupená..
FrantiškemVentrčou'předsedou
Sídlo:
BŤec|avská322,691
56 Hrušky
ICO:
22842497
Bankor'níspojení: 24230552810300,
ČSos a.s.
(dálejen ''příjemce..)
uzavhaji tuto
sMLoUvU

o PoSKYTNUTÍ DoTAcE Z RoZPočTU oBcE HRUŠI( v RÁMCI
DoTAčNÍHo PRoGRAMU NA oBDoBÍ 2015- 2018
ČÉnekI.
Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskýnutí neinvestiění finančnípodpory z rozpočtu
poskýovatele ve formě dotace (drílejen ,'dotace..)na spolufinancovánísportovní
činnostina základěžádostivedenépod č.j. HRU-0091/2016.
2. Dotaceje poskýovrínana zríkladěDotaěníhoprogtamuobceHruškyna období2015_
2018 schválenéhozastupitelstvemobce Hrušky na 4 zasedánl dne 11. 3. 2015
program..).
usnesením
č.|0/04/15/dálejen ,,Dotační
3' Příjemce dotaci přijímá a zavazlje se, že bude projekt realizovat na vlastní
zodpovědnost,v souladu s právními předpisy' podmínkamitétosrnlouvy a Dotačním
proglamem'kteý je zveřejněnna www'hrusky.cz.
4' Posk1'tnutídotaceje v souladu se ziíkonemč. Í2812000Sb., o obcích,ve znění
pozdějších
předpisů,a zákonan č.25012000
Sb.,o rozpočtoýchpraúdlechúzemních
předpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtoýchpravidlech
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
úzernních
rozoočtů..).

kontroleve veŤejné
správěa o
č.32012001Sb.' o finanční
5 . Dotaceje ve smyslu zél<ona
podporoua
změně někteých zákonů(zákon o finančníkontrole)veřejnouÍinanční
tohotozákona.
vztahujíse na ni všechnaustanovení
ČlánekII.
Výšedotace
1 . Příjemci na záktadě jeho Žádosti je poskýnuta dotace ve výši: 170 000'-- Kč
(s1or,ry:jednostosedmdesáttisíckorun
českých)nareaIizaci projekfuuvedenélrov člrínku
I. odst.1.
Zák|ad pro stanovenívýšedotace,t. j' souhm předpokládanýchuznate1nýchýdajů na
realizaciprojektučiní190 000'-Kč.
J.
Poskýovaná dotacepředstalujemaximá1ně90 % (sioly: devadesátprocent)základu
pro stanovení
výšedotace.
ČlánekIII.
Způsobposkytnutídotace
příjemceuvedený
převodemna účet
1 . Dotacebudepoukázána jednorázověbankor,rrím

v záh|avismlourrynejpozdějido 30 dnůode dne podpisusm1ouq/oběmasmluvními
následného
vyúčtovaní'
stranami.Dotaceje poskýovánaformouzálohy s povirrrrostí
ČtánekIV.
Podmínkypoužitídotace,práva a povinnostipffjemce

v č1.I. odst. 1 do 31.
1 . Příjemceje oprávněnčerpatdotacik rea|izactprojektuuvedené

Cerpanimdotacese
12,2016,Prostředkydotacene1zepřevádětdo roku nás1edujíciho.
rozumí úbradauznatelných výdajů hrazených z dotace a vzniklých pii realizaci
prostředkův hotovostinebo bankovnímpřevodemve
projektupřevodemfinančních
prospěchjiné oprávněnéprávnickéči fuzickéosoby. Uznatelnýmivýdaji se rozumí
označenyv tétosmlouvě,příp. Dotačním
wýdajprojektu,kteréjsou jako uznate1né
pÍogramu'a kteréjsou hrazenyz dotace,příp.i z jiných zdrojů.
Pokud uznatelnéwýdajeprojektu překročízák|ad pro stanoveníwýšedotace, uhradí
z vlastníchzdrojů.Pokud budou uznatelnévýdaje
příjemcečástkutohotopřekročení
pro
stavení výše dotace, je pŤíjemcepovinen vrátít
projektu nižši než ziíklad
prostředkydotacedo wýšeposkýnutédotacea to způsobema
poskýovateli finanční
pro
v termínuurčeném předloŽenízávěreěnézprávy a finančníhovýčtování dotace
v čl.IV. odst.10 tétosmloulry.
3 . Příjemce je oprávněn změny projektu jen s předchozímpísemným souhlasem
poskýovatele. Za pisemný souh1asse povaŽuje uzavření dodatku k této smlouvě,
je
jehožpředmětemje poŽadovanázména.Bez písemného
souhlasuposlqrtovatele
jednotlivých
položek,
počet
či
mnoŽství
moŽnéu uznatelnýchýdajů měnit ýši
maximálně
v jednotlivýchpoložkách,jen pokudjejich početa mnoŽstvíbude sníženo
projektu
předpokládaných
výdajů
porovnání
uznatelných
se souhmem
o 30 %ov
pro stanovenívýšedotace),přičemžpříjemcevrátíalikvótníčástz dotace
1žak1adem
podmínek
uvedenýchve Smlouvě.
za
způsobema výfuadně
4 . Příjemceje povinen použítdotaci maximálně hospodrímým
k úče1u
uvedenému
v č1.I' tétosmlouw.

výdajeprojektu,kterévznikly v době od 1. 1'.2016až
5 . Dotaci lze použítna uznatelné
do dne uvedenéhov odst. 1 tohoto ělrínku.
o . Všechny náklady musí bý kalkulovány bez daně z piidanéhodnoty v pípadě' kdy
příjemcemá niíroknajejíodečet.
zadavatelemnebosplníJipříjemcedefinici zadavatelepodle $
7' Je-li příjernceveřejn1ý,m
Sb', o veřejnýchzakázkách,ve aněnípozdějších
2 odst.2písm.b) zěkonač,13712006
je dále povinenpostupovatpři ýběru dodavatelepodletohotozákona'
předpisů,
v souladu s obecně platnými předpisy' zejm'
8. Příjernceje povinen vést účebrictví
předpisů,a zajistitřádnéa
ve zněnípozdějších
zákonerně. 563lI99| Sb.,o účetnictví'
čerpánídotace.Příjernce,který nevedeúěetnictvípodle tohoto
oddělenésledovríní
zákona,je poúnen véstdaňovoueúdencipodle zákona é. 58611992Sb., o daních
doklady
z příjmů,ve znění pozdějšíchpředpisů,rozšířenoutak, aby přís1ušné
vztah,ajicise k dotaci splňovaly náleŽitostiúěetníhodok1aduve smys1u$ 11 zákona o
účetnictví,
s výjimkou $ 11 odst. 1 písm'f) a aby předmětnédok1adybyly správné,
prťrkazné,
srozumitelné,vedenév písemnéformě chronologicky a způsobern
úplné,
zaručujícímjejich trvanlivost a aby uskuteěněnépříjmy a qýdaje byly vedeny
analýicky ve váahu k dotaci,popř.jinou evidencijednáJi se o Fo.
9. Příjemceje povinen zajislit, aby osoby poúnnó spolupůsobitpři kontroie (zejména
dodavatelézbožía sllžeb, příp. stavebníchpracípro příjemce)umožnilykontrolnímu
doklady v rozsahuke splněníúčelukontroly.
orgánuprověřit jejich úěetnicM a účetní
10.Příjemceje povinen předložitposkýovateli v termínunejpozději do 3I. 1.20|.7
dotace.Nejpozději k tomuto termínuje příjerncerorměž
finaněnívyúětováníčerpríní
povinen wátit převodern na účetposkýovatele' uvedený v zéůiavítéto smlour,y,
případnounepouŽitoučást dotace (dále jen ,,watka dotacď.). Příjemce doloží
a da1šíchdokladů
rryričtováníčerpríní
dotace se soupisan všech prvotníchúčetních
její
pravdivosti
finančního
výčtovaní
potwzením
a
správnosti
prokazujících čerpanís
a
v souladus ěl. V. odst. 4 tétosmlouvy a takékopiemi všechprvotníchúčetních
prokazujících
čerpríní
dotace.
dokladů
dalších
11.Příjernceje poúnenpruběžněinformovatposkýovateleo všechzměnách,kteréby
mohly při vyrnáhrínízadrženýchnebo neoprávněně použitých prostředků dotace
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytrrostjeho pohledávky. Zejménaje příjemce
povinen oznárnitposkytovatelido 15 dnůode dne, kdy došlok události' skutečnosti,
které mají nebo mohou mít za následek zránik, transformaci, s1oučení,změnu
statutrámíhozástlpce apod', či změnu vlastnickéhovztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
12.Příjemce soúlasí se zveřejněnímsvého názlu, sídla, názrru Projektu a výše
poskýnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních
předpisech.
13' Příjerncese zavazuje, žepři případnéprezentaci Projektu bude uvádět obec Hrušky
jako poskytovatelečásti finančníchprostředků.Při pouŽitíloga nebo znaku obce je
povinendodrŽetzásadyprojejich použití.
14. Příjemce se zavazuje, že jak při rea1izacjProjektu' tak po jeho ukončení,bude dbát
dobréhojménaposkytovatelea akci realizovat v souladu s touto smlouvou' prár'rrímr
poskýovatelern.
předpísya ostatnímipodmínkamistanoven1ilrni

15. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončeníprojektu archivovat následující
podkladovémateriály:
.
.

tuto smlouvu
origináiy dokladů prokazujících čerpánídotace
finančníhovyúčtováníčerpánídotace

Čtánet<
v.
Kontrola
1. Příslušnéorgány poskytovatelejsou oprávněny v souladu se zvláštnímprárnrím
předpisemzákonernč.320/2001Sb., o finanční
kontroleve veřejnésprávěa o změně
pŤedpisů,
některýchziákonů,
ve zněnípozdějších
zákonemč,.12812000Sb., o obcích"
předpisů,zákonemč.25012000Sb', o rozpočtových
pravidlech
ve zněnípozdějších
územníchrozpočtů,ve zněni pozdějšíchpředpisů,kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek,za kteťýchby1adotaceposkytnuta.
2. Příjemceje povinenposkýnout souěinnostpři ýkonu kontrolníčinnostidle odst. '
tohoto článku, zejména před1ožit kontro1ním orgánům poskýovatele kdykoliv
k nahlédnutí
vznik uznatelnýchvýdajů
originály všechúčetrích
dokladůpÍokazujících
projekfu a vyuŽitíprostředkův souladus účelem
Projektu.
3. Příjernceje povinenumožritposkýovateliprovéstkontrolu'jak v pruběhu'tak i po
ukončení
realizaceProjektunebojeho jednotlivýchčástí'a to ještěpo dobu desetilet
od ukončeníÍinancováníZe stranyposk}tovatele.
4. Za pravdivosti správnostfinančního
vyúčtování
dotaceodpovídáosoba oprávněná
jednatjménempříjemce,která tuto skutečnostna qzričtovánípísernněpotwdí'
ČlánekvI.
porušení
povinnostípříjemce
Důsledky
poskýovatelpostupujedle $ 22
1. Pokud se příjemcedopustíporušenirozpoétovékázně,
zikona ě. 25012000Sb. o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve zněti
pozdějších
předpisů.
2. V případě' že příjemce v termínu nejpozději do 31.1.2017 nepředložífinanční
r,yričtováníčerpánídotace, považnjise poskýnutéprostředky dotaceza zadržené
ve
je
smysluzákonao rozpočtoýchpravidlechúzemních
rozpočtů.
Příjemce v takovém
případěpovinen poskýovateli 1Ťátittyto zadržené
prostředky včetněpenále ve výši 1
promile zadrŽovanýchprostředki za každýden prodleníode dne následujícího
po
termínustanoveném
v tomto odstavci do dne jejich opětovnéhopřipsání na úěet
poskýovatele, nejvýševšakdo výšeéásÍky
zadrženýchprostředků.
3. V případě neoprávněnéhopoužití dotace nebo její části je příjemce povinen
posk}tnutoudotaci'případnějejí část'k níŽse neoprávněné
použitívztahuje,wátit na
účetposkýovatele včetrrěpenále ve výši 1 promile denně z neoprár,rrěněpoužitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprár'něně použitých prostředků.
Prostředky se povaŽujíza neoprávněněpoužitépočínajednem, kdy byly poúity
v Íozporus touto smlouvou.
4. Za neoprávlěnépouŽitídotacese povaŽuje zejména:
a) provedenízměnyv Projektubez písemného
souhlasuposkýovatele
její
pouŽití
poskýnuté
(případně
části)
v lozporu s účelem,
který je
b)
dotace
stanoventouto smlouvou
c) nedodržení
termínůpro použitídotacestanovenýchtouto smlouvou

d) reďizace Projektu v rozporu s prár'rrímipředpisy
e) vedeníúčetnictví
způsobem,ktmý je v rozporu s čl.[V. odst. 8 tétosm1ouly a
ne|zez néjzjistit' zdabyla dotacepoužitav souladu s touto smlouvou
5 . Smluvnístrany se dohodly pro případ,že poskýovatel nebo příjemceodstoupíod
smlouvy podle č1.VII. odst. 2 tétosmlouly, že píljence poskytnutou dotaci vrátí
poskýovateli do 30 dnůpo doručeníodstoupení.Nel'rátí-li příjemcedotaci v tomto
termínu,považnjíse veškeréfinančníprostředky poskýnuté do doby odstoupeníza
zadrženéve smyslu zákona o rozpočtowýchpravidlech územníchrozpočtů,kdy
příjemceje povinan vrátit poskytnutéfinaněníprostředky a zaplatit penále ve výši 1
promile denněze zadrženýchprostředkůza každýden up1ynulýode dne, kdy mě1ybý
nejpozději připsríny na účetposkýovatele do dne jejich připsaní na úěet
poskýovatele, nejýše všakdo ýše částkyzadrženýchprostředků.
6. Pokud příjemceporušíjakoukoli jinou povinnostvyplývajícípto něj z tétosmlouvya
totoporušení
neníporušením
rozpočtové
kázrrěpodle odst.1 aŽ 3 tototoělánku může
poskýovateI požadovatzaplacenl smluvní pokuty ve výši 5% z částkyuvedenév ě1.
II. odst' 1. tétosmlouvy.Tím nenídotčenoprávo poskytovatelena niáhraduškody.
Příjemceje povinen uhraditposkýovateli tuto smluvnípokutu za zákiadě písemné
výzvy a ve lhůtě stanovenétouto vývou. Ve v1fuvě poskýovate1 rovnéžoznaěi
povinnost,která byla porušena.
7. Veškeré platby jako důsledky porušení závazka provede příjernce formou
bezhotovostníhopřevodu na účetposkýovatele, v termínu a na čísloúčtu,které
poskýovatelpříjemcisdělí.
ČlánekvII
Ukončenísmloury, odstoupeníod smlouvy
Závazkoý vztah založenýtouto smlouvou lze ukončitna zikladé písemnédohody
smluvníchstrannebo vjpovědí.
Kterákoliv smluvní stranaje oprárnrěnatuto smlouvu písemněv'1povědětbez ldéni
důvodu'Výpovědní lhůta činí14 dnů a počináběžet 1. dnern následujícímpo dni
doručenívýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že
wjpověď byla doručena
3. den odjejíhoodeslání.
J.
Ve 1ipovědní lhůtěposkyovatel pozastavíuvolňovánífinančních
prostředků.
4. odstoupeníod smlouvymá za následek,žeposkýovatelnepoukážepříjemcidotacia
příjemcese jí nemůže
platně domiíhat.Pokud poskýovatel odstoupíod smlouly poté,
co dotacipoukrízal,
postupujepříjemcepodle č1.VI odst.3 tétosmlouvy'
5 . V případě ukončenísmlouly dle tohoto člránkuje příjemce povinen lrrátit dotaci
poskýovateli ke dni ukončeníplatnosti a účinnostitétosmlouvy.
].

ČÉnekVIII.
Závěrečná ustanovení
Není.li v této smlouvě uvedeno jinak' je k úkonůmpodle této smlouvy jménem
poskýovatele oprálnrěn kontaktní osoba uvedená v zžůt|aví
smlouvy nebo jiný
pgvěřený zaměstnanecobecního ďadu Hrušky. Toto ustanoveníse nevztahuje na
podpis dodatkůk tétosm1ouvěa na odstoupeníod tétosmlouvy.
z. Tato smlouva nabýá platnosti a účinnostidnernpodpisu oběma smluvnímistranami.
J.
Jakékoli zrněny tétosmlouvy výma zněn týkajicich se údajůuvedených v zélt7avt
tétosmlouvy, 1zeprovádět pouze formou písemnýchposfupněčíslovanýchdodatkůna
základě dohody obou smluvních stran. Při změně účtupříjernce,na který má bý
].

i
dotace zastána,je příjemcepovinerr předložit nebo zaslat žádosto zasliínídotace na
nové ěíslo účtuspolu s kopií smloulry o běžnémúčtu'která bude obsahovat číslo
novéhoúětu.Změny smlouvy v jinénežpísemnéformě a bez předchozíhoschválení
Zastupitelstvemobce Hruškyjsou ýoučeny.
A
ustanoveními zákona č.
Váahy touto smlouvou neupravenése řídí příslušn1ými
předpisů.
zakoník,ve zněnípozdějších
89120|2Sb.,občanský
5 . Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nicbž jedno je určeno pro
poskýovatele a druhépro příjernce.
6. Smluvní stranyprohlašují'žetato smlouva byla sepsrínana zékladěpravdiých údajů'
podpisy.
podlejejich svobodnéa váŽnévůle'a na důkazpřipojují svévlastnoruční
7. Příjemcesv1impodpisem stvrzuje správnostúdajůuvedenýcltv záůiavitétosmlouvy,
především
pak nÍuev,síd\o,IČ,
DIČa čísloúětu.
o poskytnutídotacerozhodlo zastupitelstvoobce Hruškyna svern |0. zasedini dne 22.3.
ó.7 /10l|6.
201ó,usnesením
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