
Veřejnoprávní smlouva na dotaci č.2l20I8

smluvní stran:

1. Obec Račice-Pístovice
zastoupena: Lubomírem Pospíšilem
sídlo: Račice ěp.72
IČ: 00292249
kontaktní osoba: Lubomír Pospíšil
e-mail: racice.pistovice@,ematlcz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu: 2820731/0l00
není plátcem DPH
(dále j en "poslqltovatel")
a
2. Tělocvičná jednota Sokol Račice
zastoupena: Romanem Grycem
sídlo: Račice ěp.44
IČ: 49408101
DIČ: CZ 4940810I
kontaktní osoba: Roman Gryc
bankovní spojení: ČSOg, č.účtu: 271239005/0300
(dále jen "příjentce")

uzavirajípodle § 10a zákona ě.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů
a § 85 písm. c') zákonač" 12812000 Sb., o obcích tuto

VEŘEINOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

článek I.
účet dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úěelové neinvestiční finanční podpory z r,rzpočtu.
obce Račice-Pístovice ve formě dotace (dále jen "dotace'o) na Nákup tréninkových potřeb -
založení mládežnických oddílů kopanéo na základě žádosti TJ Sokol Račice a usnesením
č. 8, RO ze dne 20.6.2018.

2. Příjemce příspěvek přijímá a zaxazuje se, že bude akci realizovatvlastními silami, na svou
vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, poelmínkami této
smlouvy a pravidly ato nejpozději do 31.12.2018.

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

4. Příspěvek je ve smyslu zákona ě. 32012001 Sb., o íinanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (dále jen "zákon o finanční kontrole"), ve znéni pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou avztahqí se na ni všechna ustanovení tohoto zékona.
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Výše dotace

příjemci je posklrol,ána dotace ve výši: 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun Českých) na

realizaciprojektu uvedeného v č1. I. této smlouvy.

Článek III.
Způsob úhrady příspěvku

Dotace bude poukár:ána jednorazově bankovním převodem na ÚČet příjemce uvedený v
záhlaví smlouvy nejpozdcji do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními

stranami. Dotace je poskltována formou zálohl,s povinností následného vyúČtovánÍ.

Článek IV.
podmínky použití dotace ,práva a povinnosti příjemce

1. příjemce je oprávněn čerpat dotace k realizaci pr,ojektu nejpozději do 31.12.2018.
prostŤÓdky dótace-nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí Úhrada

lznatelných výdajů vzniklých fri realizaci projektu převodem finančních prostředkŮ v
hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěchjiné oprávněné právnické či fyzické osobY.

IJznatelné náklady ve skutečné výši musí bý vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v Úěetnictví

příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci"

2. Dotaci lze polůit na uznatelné výdaje projektu, které vznikly v době od 1.1-20tr8 do dne

uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

3. příjemce zajísti ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně platnými

předpisy řádně a oddělené sledování čerpaní dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a

"iaiténe 
označeni originálních účetních dokladů prokazujicích použití dotace uvedením

"ltrazeno z příspěvku Obce Račice-Pístovice ve qýši v Kč",

4.přijemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 30 dnti po ukonČení projektu,

nejpózději áo sr.r.zol9 ťrnanční vyúčtování čerpaní dotace. Nejpozději k tomuto termínu je

pr"iprrr."- rowěž povinen wátit převodem na účet poskytovalel případnou nepouŽitou Část

áoiu"". příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace soupisem všech prvotních ÚČetních_ a

dalších aoňaati prokazujících její čerpaní. Příjemce do|oží vyúčtování čerpání dotace také

kopiemi všech výše zmíněnýcň prvotnictr účetních a dalších dokladů prokazrrjících čerpání

dotace.

5. příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou Či fyzickou osob.
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článek V.
Kontrola

1. Příjemce bere na vědomí, že poskýovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona cl

finanční kontrole.
2. Příjemce se tímto zavazqe umožnit pověřen}m pracovníků poskytovatele provádět
kontrolu dotace.

3. Příjemce se zavazujepředložit poskytovateli na požádáníveškerou potřebnou dokumentaci,
účetnictví a účetní doklady, dokumentujíc všechny rozhodné skutečnost pro ověření zprisobu
ěerpáru a využiti dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po dobu 5 let, po kterou je
příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uschovávat účetní
zénnamy a účetní doklady.

Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. Pokud poskytovatel zjistí kdykoliv v pruběhu čerpání aužívání dotace jakékoliv porušení
rozpoětové kzrré ve smyslu § 22 zákona č. 25012000 Sb., (např, použití dotace k jinému, než
sjednanému účelu, nepředložení r,yúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných
podmínek, zakterych byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků 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 vrácení dotace vyzvén.

2.Y případě porušení rozpočtové kánněje příjemce povinen zaplatitpenále ve výši 1 promile
z částky odvodu (neoprávněně použitých, nebo zadrženýchprostředků) zakaždý den prodlení,
nevýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zékona č.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

3. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřenésmlouvy, nebude na následné žádosti
brénzřetel.

článek VII.
závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrži
poskytovatel a příjemce.

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí sobsahem této smlouvy, ažeje projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni arti za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Smlouva o dotaci nabýváplanosti podpisem obou smluvních stran.

4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady obce Račice-Pístovice.
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5. Srnlurní stran\- jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní
samosprár,r je porinerr poskytovat informace vztahující se kjeho působnosti dle zákona č,
10611999 Sb.. o sr obodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují. že žádný údaj v této smlcruvě není označován za obchodní tajemství.

6. Příjemce svým podpisenr. stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČ a číslo účtu.

Doložka podle § 41 zákonač. 12812000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Posky'tnutídotaceby1oschváleno@Radouobceusneserrímč.8zedne
20.06.2018 a tato veřejnoprávní smlouva byla schválena Zastupitels+ve+n-ebee/ Radou obce
usnesením.č.I ze dne 11 .07.2018.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva bude v souladu nařízení Evropského pariamentu a Rady
(EU) 20l6/679 o ochraně fyziclq,ch osob v scluvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnérn prlhi,bu těchto
údajů a o zrušen.í směrnice 95/16/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné ode dne 25.05.20]8,
zveřejněna na oficiálních internetolých stránkách obce Račice-Pístovice (www.racice.pistovice.cz). Souhlas se
týká i případných osobních údajů uvederrých ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován
za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona l0i/2000Sb., o ochraně clsobníck údajů a o zntěně
některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy obec Račice-Pístovice rná mimo jiné právo uchovávat a
zveřejňovat údaje v této smlouvě obsažené.

V Račicích-Pístovicích ďne,ť. / /"r"// V Račicích-Pístovicích dne /l Y, é<llť

{ titc lilčic.e-Píslovice
íiačire čp. 72

ó83 05 Račicc-Pístovice
i:, tn29224g

Lubomír Pospíši

u/
{ý|, ;;;i..-p i,,o u i.. Roman Gryc,


