Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená ve smyslu § í59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších a § 10a
odsí. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů
|.

obecná ustanovení
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicírozhodlo svým usnesením ě. ZM-ál161215 ze dne
16.3.2016 podle § 85 písm. c) zákona ě. 12812000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů"),o poskytnutí
dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
!l.

Poskytovatel a příjemce dotace

1.

Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Město: Suchdol nad Lužnicí

Sídlo: nám. T.G.Masaryka

lČ:

9

00247561

Zastoupeno: Lubošem Hešíkem, starostou města

č.ú.0603167379/0800
(dále je n,,poskytovatel")

a

2.

Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Název: Tělocvičná jednota SOKOL Suchdol nad Lužnicí

Sídlo: sídl. 17.|istopadu

lČ:

503, Suchdol nad Lužnicí

424 09 314
Zastoupen: předsedou Lubošem Dvořákem

č.ú.0601766319/0800
(dále jen příjemce")

lIl.

účeldotace

1.

Poskytovatel poskytuje dotaci ve výši 50,000 Kč (slovy:padesáttisícKč)

užitídotace:
Pořádání letního a podzimního turnaje oddílu nohejbalu
Sportovnívýstroj oddílu stolního tenisu
Sportovnívýstroj oddílu volejbalu a pronájem haly
Provoznívýdaje - energie, startovné v mistrovs.utkáních

-částka 5.000 Kč
-částka 5.000 Kč
-částka 5,000 Kč
-částka 35.000 Kč

nákup antuky

2.

Příjemce je povinen užítdotaci jen k účeluuvedenému v ěl. lll. odst. 1 této smlouvy a pouze za
podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, Dotace nesmí být použita k jinému úěelu.

3.

Peněžníprostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo íyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu,na nějž byla dotace poskytnuta.

lV.

Časovéužitídotace a doban ve které má být dosaženo Úěelu dotace
Dotace můžebýt využita od 1.1.20,16 do 30.11.2016 a podléhá finančnímuvypořádání s rozpoČtem
poskytovatele za rok 2016
V.

Výše a čerpánídotace (způsob prop!ácení dotace)

1.

Dotace bude poskytnuta ve výši 50.0O0,_ Kě bezhotovostním převodem z ÚČtu poskytovatele Č.
0603167379lcjaoo-na účetpříjemce č.0601766319/0800 po nabytí platnosti a účinnosti této
smlouvy.

2,

Nedílnou součástítéto smlouvy je ěestné prohlášení.

3. o

užitídotace vede příjemce samostatnou průkaznou úěetníevidenci. Dále se zavazqe

uchovávat tuto úěetníevidenci po dobu pěti let po skončeníakce.

4.

pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky
dotace nastanovený účel,je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději do 15
dnů po předloženívyúčtovánídotacebezhotovostním převodem na úěet poskytovatele.
Vl.

Vypořádání a vyúčtováníposkytnuté dotace
po ukončenírealizace akce vyhotoví příjemce závěreěnou zprávu a vyúětování poskytnuté dotace
formou soupisu účetníchdokladů souvisejících s realizacíakce s uvedením výše ěástky a účeluplatby
u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie těchto dokladů, Vyúčtovánípřed!oŽÍ příiemce
poskytovateli nejpozději do 15.12.2016.

Vll.

Porušenírozpočtové kázně a výpověd'smlouvy
Příjemce bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle této smlouvy bude považováno za
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtůa poskytovatel je oprávněn požadovat
Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodůna straně příjemce, a to zejména v
případě, že po uzavřenítéto smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele

opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění
poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí
dotace, jsou nepravdivé, nebo využitídotace není v souladu s účelemuvedeným v čl. lll. odst. 1

této smlouvy.
3.

Výpovědnílhůtačiní10 dní azaóíná běžet dnem doručenípísemnévýpovědi příjemci.

4.

V písemnévýpovědi poskytovatel uvede zjištěnéskutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto
prostředky vrátit do 15 dnů od ukončenísmlouvy bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele uvedený ve výpovědi, Pokud dotace ještě nebyla převedena na účetpříjemce, má
poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

5

Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušenírozpočtovékázně ve výši
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadžených prostředků, nejvýše však do výše

této částky.

Vl!l.

Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášeníúpadku či zrušení s likvidací

1.

Vpřípadě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít kjeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikajícíprávnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostío udělení souhlasu s přechodem práv a
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, ktený schválil poskytnutí
veřejné finančnípodpory a smlouvu o jejím poskytnutí.

2.

o udělení souhlasu podle odstavce ,1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
práva
že
a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udžitelnosti, přejdou na
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze).
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude
K žádosti

tato skuteěnost vyplývat.

3.

V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečnéhoodkladu příjemce
po projednání v příslušnémorgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4.

V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce
po projednání v příslušnémorgánu poskytovatele. Poskytovatelje oprávněn posoudit dosavadní
naplnění účelusmlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finančnípodpory nebo její části.
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finančnípodporu
nebo její ěást způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5.

V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku,
je povinen při sloučení,splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení
např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslednl věta odstavce 2
platíobdobně.

6.

V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, ěi má být příjemce zrušen s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelusmlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finančnípodpory
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou

nebo
povinen bežodkladn6
veřejnou finanění pod
finaňčni podporu vrátit

novené výzvou pos

finanění podporu

atele.

ěi likvidátorovi př,tj
váže ho povinnost

lx.
Ostatní ujednání
1,

pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za ktených
zjiŠtění
byla dota'ce poskytnuta, je př'rjemce povineh oznámit toto poskytovateli neprodleně Po

změny.
2

poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu. účetnictví,příP. dalŠÍchskuteČnostÍ,
v rozšahu potřebném k posouzení , zda je tato smlouva dodržována.

umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám Pro_vést kdYkoli
komplexní koňtrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně PouŽití
zprístupnit na požádání veškerédoklady souvisejícís.realizací akce a s
Ťimto yjednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a
finančníchorgánů státní správy Ceské republiky.

příjemce se zavazuje
(i Ú průběhu realizaie)
iinan'enicn prostředků á
plněním téio smlouvy.
4

2
3

4

Tato dotace nemá charakter veřejné podpory.

x.
Závéreéná ujednání

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majícíchpovahu originálu, znichŽ kaŽdá smluvní
strana obdržípo jednom výtisku.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných ČÍslovanýchdodatkŮ,
podepsaných oběma smluvními stranami.

příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatkŮ při realizaci akce, vČetně
nedodržení termínu odevzdán'í vyúčtováníposkytnutých finančníchprostředkŮ za uPlYnulý
kalendářní rok, je poskytovatel Óprávněn vyloučit v následujícíchpěti letech jeho ŽádoSti
o poskytnutí účelovýchdotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele,
Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své Pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtenísmluvními stranami vlastnoruČně
podepsána.

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami

a

ÚČinná dnem Převodu

prostředků z účtuposkytovatele.

6.

Tato smlouva byla schválena usnesením ě. RM-'l8/15/261
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