
Evidenční číslo smlouvy: 12/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti neinvestiční dotace
podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozděišich předpisů a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád

Městys Pozořice
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
IČO: 00282375
Číslo bankovního účtu: 6640766407/2010
zastoupený Ing. Alešem Krčem, starostou
na straně jedné
(dále jen ,,Poskytovatel")

TJ Sokol Pozořice
Nad Sokolovnou 257, 664 07 Pozořice
IČO: 65264401
číslo bankovního účtu 2101861394/2010
zastoupený Pavlem Topinkou, starostou
na straně druhé
(dále jen ,,Příjemce")

1.
Předmět a účel smlouvy

Městys Pozořice poskytne ze svého rozpočtu Příjemci neinvestiční dotaci na úhradu energií,
renovaci podlahy v malém sále, renovace zdiva a obnova cvičebních pomůcek, o kterou si
Příjemce požádal dne 30. 10. 2020 ve smyslu zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
Do výdajů lze zahrnout pouze výdaje, které jsou v souladu s ČI. !11. schválených pravidel pro
poskytováni dotaci.

2.
výše dotace a úhrada

Celková výše dotace činí 110 000 kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých).
Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet do 14 dnů po
podpisu této smlouvy.

3.
Podmínky neinvestiční dotace

1. příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpáni poskytnuté dotace, který předloží
Poskytovateli v rámci vyúčtováni na tiskopise, který tvoří přIIohu této smlouvy.



2. u veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký
mají být prostředky vynaloženy. Prvotní doklady budou označeny ,,Hrazeno z dotace
městyse Pozořice ve výši ....... na základě veřejnoprávní smlouvy evidenční číslo .....".

3. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv
na poskytnutitéto dotace.

4. Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutIdo účetních dokladů Příjemce dotace,
týkajIci se této smlouvy.

5. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené doklady týkajici se
předmětu smlouvy.

6. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně
chronologicky vedené způsobem zaručujicim jejich trvalost.

7. Uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny ve vztahu k přIslušnému projektu, ke kterému se
vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně označeny názvem (postačí i zkrácený
název projektu).

8. Po dobu realizace projektu je Příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, bytí jen
částečně z dotace, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho
části zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je např.
zadržovací právo Či zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze
s písemným souhlasem Poskytovatele.

9. příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu převést
na jinou osobu nebo jej pronajmout bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

4.
Finanční vypořádáni dotace

příjemce je povinen nejpozději do 15.12. kalendářního roku předložit finanční vypořádáni
dotace. příjemce předloží Poskytovateli originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Na
každém dokladu bude vyznačena informace o jejich financování z dotace. Pokud příjemce
nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet
Poskytovatele nejpozději do 28.12. kalendářního roku. Prostředky se považuji za vrácení
dnem připsáni na bankovní účet Poskytovatele. O případném vrácení nevyčerpaných
finančních prostředků je příjemce povinen o této skutečnosti předem informovat
poskytovatele.
Závěrečné vyúčtováni musí obsahovat:
- závěrečnou zprávu
- soupis výdajů hrazených z dotace v rozsahu přílohy 3 schválených pravidel
- fotokopie všech dokladů dle přílohy Č. 3 schválených pravidel (k nahlédnutí je třeba přiložit
originály dokladů)

5.
Další ujednáni

1. Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení příjemce dotace s likvidací Či jeho
přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost sdělit neprodleně Poskytovateli, a to
nejpozději do pěti dnů od data zániku l přeměny. V případě zániku Příjemce dotace
bezprávního nástupce bude dotace poskytnuta jen na ty doklady, jejichž zdanitelné plněni
bude nejpozději den před datem zániku. V ostatních případech přecházejí práva a
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na právni nástupce obou smluvních stran.



2. Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky
stanovené touto smlouvou. V souladu se Zákonem nařIdí v takovém případě Poskytovatel

odvod za porušení rozpočtové kázně a uloží penále.
Za méně závažné porušeni podmínek, jehož důsledkem je uloženi odvodu za porušení
rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, se považuje zejména to, že příjemce nebude informovat o veškerých změnách,
které mohou mít vliv na poskytnutí dotace, z dokladu nebude zřetelný účel, na který mají
být prostředky vynaloženy. V takovém případě uloží Poskytovatel odvod za porušení
rozpočtové kázně v rozmezí 10-50 % z Částky poskytnutých finančních prostředků,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

6.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření
s poskytnutými finančními prostředky řídit.

2. příjemce souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.

3. Smlouva smi být měněna na základě dohody obou smluvních stran pouze písemnými
čIslovanými dodatky.

4. Pokud tato smlouva či zvláštni obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk.
7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha - tiskopis vyúčtování dotace.
8. O poskytnutí dotace a uzavřenÍveřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse dne

04. 02. 2021 usnesením Č. 221/ZM/100-7/21.
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