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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Nedakonice .

číslo: 5/2018
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

' Poskytovatelem dotace: Obec Nedakonice
se sídlem: Nedakonice 33
zastoupený: Jarom Irem Klečkou, starostou
lČ: 00291153
bankovní spojení: KB a.s. č. ú. 4626721/0100
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace: T.J. Sokol Nedakonice z.s.
sídlo/bytem: 687 38 Nedakonice, Č.p. 19,
IČ: 61703664
typ příjemce: zapsaný spolek
právní forma: spolek
zastoupená: Přemyslem Marečkem
bankovní spojení: ČSOB Uh č.ú. 178 484 284/0300
zapsaný u KS v Brně, oddíl L, vložka 4376
(dále jen ,,příjemce")

rPředmět smlouvy
l. V souladu se zákonem č. L28/2000 Sb,,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů 'a zákonem č, 250/2000 Sb., o,::rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů poskytovatel poskytne příjemci na uvedený účel a za podmínek
uvedených v Článcích II. a III. účelov(?u neinvestiční dotaci z rozpočtu Obce Nedakonice ve
výši 100 000,- Kč (slovy: jed1lostotisí¢korlmčeských).

2. Dotace je poskytována na zajištění Činnosti spolku a to na následující určené uznatelné vý-
daje:
- pořízení sportovního nářadí a dresů
- platby za dodávky el. energie, i)lynu, vody
- nákup HPM pro vlastní techniku využívanou k údržbč sportovišť,
- materiál na opravy a údržbu areálu
- platby dopravci za přepravu souviseiící s dopravou do a z místa zápasu.

3. Projekt bude ukončen 31.12.2018

Splatnost peněžních prostředků
,

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
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2. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od l. 1. 2018 do 31.
12. 2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou iihrazeny nejpozdě-
ji do 22. 12. 2018. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

3. V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 2 vrátí příjemce nevyčetpané fi-
nanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové
kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve '
znění pozdějších předpisů.

Ill.
Podmínky udělení peněžních prostředků .

l. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v Článku I. této smlouvy.
2. Vyúčtování dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu Nedakonice do 31.01.2019.
3. Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu Č. l této

smlouvy a je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele a předložení dokladů
prokazujících vznik a uhrazení nákladů na projekt uvedený v Cl. I. této smlouvy ve výši po-
skytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, při-
čemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury).

4. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související
s realizací projektu/akce, tm. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodář-
ské středisko nebo na samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda kon-
krétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt/akci a skutečnč
odpovídá charakteru projektu/akce. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se
zákonem č. 586/1992 Sb., o dmúcli z příjmů, ve znční pozdčjších předpisů, jsou povinny
použít jiný prokazatelný způsob vedeni evidence o finančních tocích projektu/akce. Dokla-
dy prokazující využití dotace musí být viditelně označeny ,,Dotace obce' Nedakonice"
(označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na
základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem
provčření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kon-
trolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 ,Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

,
5. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řjzení, vstup "

právnické osoby do likvidaee:změnu statdtámlho orgánu nebo jeho Člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č.
90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o přeměně spoleČnosti, jejíž součás-
tí je projekt přeměny, a to alespoň l iiiťsíe přede dnem, kdy má být přeměna schválena
@ůsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen ozná-
mit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí přísluŠného orgánu.

6. Vrácení prostředků podle ČI. II odst. 3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
ňnančníeh prostředků v následujícím roce.

7. způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují
zásadám účelnosti, efektivnosti a hc!spodámosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve mění pozdějších předpisů) néjsou:
" výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou za111ěstnavatelé povinni dle zvláštních práv-

ních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k Životním jubileím, pří-
spěvky na rekreaci apod.) - .

· náklady na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.
," výdaje na školení a kurzy
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· odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce dotace, který je právnickou
osobou

" výdaje na reprezentaci příjemce dotace
· účetně nedoložitelné výdaje
· daň silniční, dali z nemovitosti, daň darovací, dědická, z převodu nemovitosti, poplatek

za znečištění ovzduší, televizní a rozhlasový poplatek afp.
· výdaje na pohoŠtění
· peněZní a věcné dary
· úhrada cestovních náhrad
· dotace jiným fyzickým a právnickým osobám
· poskytování úvěrů či půjček
· úhrada sankcí, úroků z prodlení, mank a náhrad škod

IV.'
Sankce

V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce ' bude poskytoi'atel poshipovat
v souladu s ustanovením § 22 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových ,pravidlech územních
ŕo@očtů, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou vý-
povědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

3. Výpovčdním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména
pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o ŕo@očtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znČní pozdčjších předpisů,
b) poruší pravidla veřejné podpory, '
C) je on sání, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statlltární orgán pří- -

jemce odsouzen/a za trestný čin, jehož škutková podstata souvisí s předmětem podniká-
ní nebo Činností příjemce, nebo pro trestný Čin hospodářský, anebo trestný Čin proti ma-
jetku ve smyslu zákona Č. 40/2009 ,Sb., trestní zákoník, ve znční pozdčjších předpisů a
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní oapovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších
předpisů,

d) bylo zahájeno insolvenční řízeni podle zákona č'. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešeni, ve znění pozdějších předpisů,

e) příjemce uvedl nqpravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
Smlouvy,

f) je v likvidaci, ,
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotacx: pro danou oblast

podpory,
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván

poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před.proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace ne-

vzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotage, se
příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodan na účet
poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědĹ.
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5. výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udě-
lení.

6. výpovědní lhůta činí l měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v něniž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

7. ÚČinky výpovčdi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podlníllky, že příjemce dota-
ce vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynuti'm. Jinak k ukončení Smlouvy
dojde a.Ž vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

8. Příjemce je oprávnčn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypÍwědět nejpozději však do konce
lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytova-
teli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou Částku dotace poskytovatel,i
do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

9. Při ukončení Smlouvy dohodóu je příjemce i)ovinen vrátit bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zby-
tečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluv-
nimi stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. D(?hoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních pro-
středků na účet poskytovatele, nedohodnou-lĹ se smluvní strany jinak.

11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) a.Ž e) zákona Č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějšíeh předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učinčn
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtč poskytnuLé prostředky nevrátí v souladu s tírnto člán-
kem poskytovateli, považují se tyto prostředky' za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
ZávČreČná ustanovení

1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obecní úřad Ne-
dakonice.

2, Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu občina smluvními stranami.
3. Právni vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanove-

ními zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ye znění pozdějších předpisů, zákona Č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územní¢h. ŕo@očtů, ve mění pozdčjšíeh předpisů a dalšími

...obecně závaznými předpisy.

4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslova11ýn1i dodat-
ky podepsanými oprávněnými zá.stupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá
v případě změny názvu příjemce, statutámího zástupce, sídla či baukovniho účtu kterékoli
ze smluvních stra11. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě
změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě.

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a pří-
jemce l vyhotovení.

7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, Že smlouva byla sjednána na základě jejich pr?vC a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 Vyúčtování.
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Doložka dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Nedakonice
Datum jednání a číslo usnesení: 27. 09. 2018 číslo usnesení: 22-6/ZO/2018

V Nedakonicích dne 1.10. 2018 V Nedakonicích dne 1.10.2018

za poskytovatele za příjemce

Jaromír Klečka, starostä' ""--------""""

Tj. Soko1 Nedakonice z.8,
68738 NEDAKONICE ". t

-IČ: 61703 664_ .1-

P

Přemysl Mareček
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