
Veřejnoprávní smlouva na dotaci č. 1/2018

smluyní stran:

1" Obec Račice-Pistovice
zastoupena: Lubomírem Pospíšilern
sídlo:
iČ:

Račice ěp.72
00292249

sídlo:
IČ:
DIČ:

kontaktní osoba: Lubomír Pospíšil
e-mail: racice.pistovice@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu: 2820731/0100
není plátcem DPH
(dále j en "po s lqltovatel ")

a
2. Tělocvičná jednota Sokol Račice
zastoupena: Eva Gottvaldová

Račice čp" 44
49408101
CZ 4940810I

kontaktní osoba: Eva Gottvaldová
bankorryrí spojení: ČSOn, č.účtu: 271239005/0300
(dále jen "příjemce")

uzavírají podle § 10a zákonaě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a § 85 písm. c) zákona ě" 12812000 Sb., o obcích tuto

vEŘEJNopRÁvNi sIralouvu O poSKyTNuTí DoTACE

Čtánek I.
úč"t dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočttl
obce Račice-Pístovice ve formě dotace (dále jen "dotaceo') na Opravu a údržbu budov TJ
Sokol Račice, na zák|adě žádosti TJ Sokol Račice a usne§eni č.61112018, ZO ze dne
28"2.2017.

2"Přtlemcepříspěvek píijimáazavazqe se, že bude akci rcalizovatvlastními silami, na svou
vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, podmínkami této
smlouvy a pravidly a to nejpozději do 31"12.2018.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem. č" 12812000 Sb., o obcích ve znéní pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o obcích") a zákonem ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových
pravidlech územntch rozpočtů") 

"

4. Příspěvek je ve smyslu zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (dále jen "zákon o finanční kontrole"), ye znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
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článek ft.
Výše dotace

Příjemci je poskytována dotace ve výši: 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na
realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

čtánek III.
Způsob úhrady příspěvku

Dotace bude poukénána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v
záiůaví smlouvy nejpozději do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Dotace je poskýována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

článek IV.
Podmínky použití dotace ,práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotace k realízaci projektu nejpozději do 31.12.2018.
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada
uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v
hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fpické osoby.
Uznatelné naklady ve skutečné výši musí b}t vyúětovány, úlrazeny a promítnuty v účetnictví
příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.

2. Dtotaci Ize použítna uznatelné výdaje projektu, které vznikly v době od 1.1.2018 do dne
uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně platqými
předpisy řádné a oddělené sledování ěerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením
"híazeno z příspěvku Obce Račice-Pístovice ve ýši v Kč".

4.Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 30 dnů po ukončení projektu,
nejpozději do 31.1.2019 finanční vyúčtování éerpání dotace. Nejpozději k tomuto termínu je
příjemce rcvnéž povinen vrátít převodem na účet poskytovatel případnou nepoužitou část
dotace. Příjemce doloží vyúčtovaní čerpání dotace soupisem všech prvotních úěetních a
dalších dokladů prokazujících její ěerpání. Příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace také
kopiemi všech výše zmíněných prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání
dotace"

5. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osob.
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čHnek V.
Kontrola

1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona o
finanční kontrole.
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníků poskytovatele provádět
kontrolu dotace"

3. Příjemce se zavazuje předložit poskýovateli na požádartí veškerou potřebnou dokumentaci,
ÚČetnictví a účetní doklady, dokumentujíc všechny roáodné skutečnost pro ověření způsobu
ČerPání a vyuŽití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po dobu 5 let, po ktěrou je
Příjemce povinen dle § 31 odst.2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uschovávat účetní
záunamy a účetní doklady.

článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

l. Pokud poskýovatel zjistí kdykoliv v pruběhu čerpání a lůívání dotace jakékoliv porušení
rozPoČtové kazně ve smyslu § 22 zákonač.25012000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než
sjednanému ÚČelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných
podmínek, zalďeých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostiedků v termínu
stanoveném v Čl. IV. bodě 4), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet poskytovatele, a
to do 10 dnů po té, co bude poskytovatelem k wácení dotace vyzván.

2-Y PŤiPadě porušení rozpočtové kaznéje příjemce povinen zaplatitpenále ve výši 1 promile
zČástl<y odvodu (neoprávněně použitých, nebo zadrženýchprostředkÚ) zakaždý den piodlení,
neqýŠe vŠak do qýŠe odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č.25012000 Sb., o rozpóčtových
pravidlech územních rozpočtů.

3" Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti
bránňetel.

článek VII.
závérečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží
poskytovatel a příj emce.

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí sobsahem této smlouvy, a žeje projevem jejich
Pravé a svobodné vŮle, a že nebylaujednána v tísni ari zanápadně nevýhodn;fch podmíneŘ.

3. smlouva o dotaci nabýváplanosti podpisem obou smluvních stran.

4" Smlouvu lze měnit či doplňovat pollze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatkŮ je podmíněna souhlasem Rady obce Račice-Pístovice.
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5" Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskyovatel jako organ ,územní
samosprávy je povinen poskYovat informace vaahující se k jeho působnosti dle zákona ě.
10611999 Sb., o svobodném přísfupu k informacím, v platném znění, Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

6. Příjemce svým podpisem,.stwzuje správnost údajů uvedených v záůllaví této smlouvy,
především paknánev, sídlo, IČ a číslo účtu.

Doložkapodle § 41 zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízerlt), ve znění pozdějších
předpisů
Poskýnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem obcei Rader*-ebee usnesením č.61112018 ze
dne 28.02"2018 a tato veřejnoprávní smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce/ Radou
ebee usnesením.č. 61112018 ze dne 28.02.2018.

v Račicích-pístovicích dne /ť. b tt/!' V Račicích-Pístovicích dne l'i E 3r'/{

Lubomír Pospíšil. obce Račice-Pístovice TJ Sokol Račice

Obec ti.sčico-Pístoyio€

Račice fu.72
6E3 05 Račice-Pístoyioe

lČ:0029?249 ffi
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