Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a podle části páté (§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Evidenční číslo smlouvy: D/08/2019 – 353/2019/PL
1/ Obec Plavy

IČ: 00 262 510 DIČ: CZ 00 262 510
sídlo: Plavy 186, 468 46
bankovní spojení: Česka spořitelna, číslo účtu: 4406669319/0800
zastoupená starostou obce Ing. Milanem Hlouškem
kontakt: 483 398 190, 602 773 602, hlousek@plavy.cz
/dále jen poskytovatel/
a

2/ TJ SOKOL PLAVY

IČ: 0163 890 34
sídlo: Plavy 140, 468 46
bankovní spojení: ERA – ČSOB, číslo účtu: 152594741/0300
zastoupená předsedou TJ Martinem Makovcem
kontakt: 731 547 680, xmakulda@seznam.cz
/dále jen příjemce/
uzavírají spolu tuto
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Plavy
Článek I.
Účel dotace
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce Plavy ve formě dotace
(dále jen „dotace“) na činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Plavy roce 2019 (dále jen „Akce“ nebo
„Projekt“), která je specifikována v článku II.
Dotace je poskytována na základě individuální žádosti příjemce.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci/Projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost v
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního
rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor
nevylučují.
Článek II.
Výše dotace

Příjemci dotace je poskytována dotace do maximální výše 90 000 Kč /slovy: Devadesát tisíc Kč/ na realizaci
Akce/Projektu uvedené/ho v čl. I. této smlouvy.
[1]

Článek III.
Způsob úhrady dotace
1.
2.

3.
4.
5.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku II. na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů po schválení finančního vyúčtování (dále jen
„vyúčtování“) předloženého příjemcem na formuláři poskytovatele.
V případě, že poskytovatel neshledá v předloženém vyúčtování a přílohách k vyúčtování nedostatky či
nesrovnalosti, vyúčtování schválí. Budou-li v předloženém vyúčtování shledány nedostatky či nesrovnalosti,
bude příjemce ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyúčtování vyzván k jejich odstranění do 10 dnů ode dne
doručení výzvy.
V rámci vyúčtování příjemce doloží čerpání a použití dotace soupisem a kopiemi všech prvotních účetních a
dalších dokladů prokazujících čerpání a použití dotace. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje doložit
příjemci obdobným způsobem i spolufinancování ze strany příjemce v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
Dotace může být poukázána jednorázově na bankovní účet dodavatele zboží (dodávek), služeb apod. na
základě faktury tohoto dodavatele obsahující náležitosti dle této smlouvy a dle zákona o DPH po realizaci
Akce/Projektu a poté, co příjemce prokáže splnění veškerých podmínek pro čerpání dotace.
Dotace může být poskytnuta i na jednotlivé části Akce/projektu specifikované v čl. II. bod a) – d) po splnění
výše uvedených podmínek vyúčtování.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce/Projektu nejpozději do 9.12.2019. Prostředky dotace
nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada nákladů vzniklých při realizaci
Akce/Projektu v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek) či služeb.
Náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do
02.12.2019.
2. Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny Akce/Projektu jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele. Za podstatné změny Akce/Projektu se považuje např. podstatná změna rozpočtu, obsahu,
charakteru Akce/Projektu aj.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl.
I. této smlouvy.
4. Dotace je poskytována na náklady Akce/Projektu. Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té
výši, v jaké si příjemce uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané
hodnoty. V případě, že příjemce dotace dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část
čerpané dotace vrátit.
5. Příjemce je povinen podílet se vlastními prostředky na realizaci Akce/Projektu v rozsahu alespoň 20%
celkových nákladů. Tuto svou spoluúčast je příjemce povinen poskytovateli doložit zároveň s vyúčtováním
čerpání dotace.
6. Příjemce je povinen při financování nákladů spojených s realizací Akce/Projektu postupovat v souladu
s platným zákonem o veřejných zakázkách. U veřejných zakázek malého rozsahu, kde náklady zakázky
přesáhnou částku 25 tis. Kč bez DPH, příjemce současně s finančním vyúčtováním čerpání dotace doloží
poskytovateli dodržení principu transparentnosti, hospodárnosti a efektivnosti při výběru dodavatele.
7. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně platnými předpisy zejm.
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání
dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících
použití dotace uvedením na účetních dokladech, „hrazeno z dotace obce Plavy“. Příjemce zajistí, aby příjem
dotace byl v peněžním deníku označen „dotace obce Plavy“.
8. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a
služeb pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu
nezbytném ke splnění účelu kontroly.
9. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), data narození/IČ, adresy trvalého
pobytu/sídla, názvu Akce/Projektu, výše poskytnuté dotace a této smlouvy.
11. Příjemce je povinen při pořádání Akce/realizaci Projektu či jiné formě využití dotace uvádět na reklamních a
obdobných materiálech, v reklamních spotech v tisku, na svých internetových stránkách, v rozhlase, televizi
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či jiném médiu skutečnost o finanční spoluúčasti obce Plavy /v době předložení vyúčtování poskytnuté
dotace musí být tato skutečnost prokázána/. Podklady pro publicitu – znak obce včetně instrukcí obdrží
příjemce na vyžádání.
12. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Akce/Projektu, tak i po jejím/jeho ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a Akci/Projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
13. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce/Projektu archivovat tyto podkladové materiály:
- žádost včetně povinných příloh
- tuto smlouvu
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
- vyúčtování Akce/Projektu.
Článek V.
Kontrola
1.
2.
3.
4.

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kdykoli
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, zejména
předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů
prokazujících využití prostředků dotace.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace
Akce/Projektu nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování
Akce/Projektu ze strany poskytovatele.
Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost vyúčtování odpovídá osoba
oprávněná jednat za příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování dotace nejpozději do 9.12.2019, ztrácí nárok na její
poskytnutí.
Za neoprávněné použití dotace ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se
považuje zejména:
2.1. provedení změny v Akci/Projektu, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu;
2.2. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou;
2.3. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou;
2.4. realizace Akce/Projektu v rozporu s právními předpisy, např. příjemce nerealizuje veřejné zakázky v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
2.5. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou a nelze z něj zjistit, zda byla dotace
použita v souladu s touto smlouvou.
Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a poskytovatel
je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
Pokud příjemce poruší jakoukoli povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto porušení není závažným
porušením rozpočtové kázně (za která jsou považována porušení uvedená v odst. 2 a 3 tohoto článku),
může poskytovatel uložit za toto méně závažné porušení rozpočtové kázně odvod ve výši 5% - 50%
z poskytnuté dotace.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy poskytovatel odstoupí od této smlouvy podle čl. VII. odst. 1 této
smlouvy, je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli do 10 dnů od doručení odstoupení.
Veškeré platby ve prospěch poskytovatele dle této smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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Článek VII.
Zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1.
2.
3.

Poruší-li příjemce některou z povinností uvedenou v čl. VI. této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručeno příjemci.
Odstoupení od smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se jí
nemůže platně domáhat.
Zrušit smlouvu lze také na základě oběma stranami akceptovaného písemného návrhu z důvodů uvedených
v § 167 správního řádu.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více samostatných
subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele za
účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že
dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a
to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není
možné provést Akci/Projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku
poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do
lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl.
zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona.
Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně
seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako
k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
Poskytnutí dotace bylo projednáno na jednání zastupitelstva obce Plavy dne 4.11.2019 a schváleno
usnesením č. 55/8/19.

V Plavech dne: 18.11.2019

Obec Plavy
Ing. Milan Hloušek, starosta

TJ Sokol Plavy
Martin Makovec, předseda
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