
Veřejnoprávnt smlouva
o poskytnutí neinvestični dotace z rozpočtu obce Huštěnovice

(uzavřená dle §159 a násl zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, ve zněnl pozdějších předpisů)

mezi:

poskytovatelem dotace: OBEC HUŠTĚNOVICE
se sldlem: Huštěnovice 92, 687 03

zastoupeny: Alešem Richtrem, starostou
IČ: 00290971

bankovní spojenI: 5223721/0100

(dále jen "poskytovatel")

a

příjemcem dotace: Tělovýchovná jednota SOKOL HUST~NOVICE
sldlo/bytem: Hušténovice. 687 03
IČ: 61704181
typ příjemce: spolek
zastoupená/jednajlcl: Mgr. Petr Malenovský, jednatel spolku
bankovní spojenI: 1543387349/0800

zapsaný - výpis z Registru ekonomických subjektů ČSŮ, datum vzniku
8.6.1994

(dále jen .příjemce")

I.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne přliemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článclch II. až III.
účelovou neinvestičnl dotaci z rozpočtu obce ve výši 110.000,- Kč, slovy
jednostodesettislckorunčeských.

1.2 Dotace je poskytována na pokryti běžného provozu spolku, který spočívá v úhradě
spotřebovaných energii, pohonných hmot, cestovnlch příkazů, nákupu drobného materiálu a
sportovnlch pomůcek, pranl dresů, odměna rozhodčím, proplaceni dohod o provedení práce
včetně odvedené srážkové daně z těchto dohod.

1.3 Projekt bude ukončen nejpozději k datu 20.12.2015.



II.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout príjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet
přfjernce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.2 Finančnf prostředky lze použit na úhradu nákladů vzniklých v obdob! od 1.1.2015 do 20.12.2015
vztahujlcích se ke stanovenému účelu poskytnuti, které budou uhrazeny nejpozději do 20.12.2015.
Finanční prostředky nelze ptevádět do následujíciho kalendáfnlho roku.

2.3 V termfnu pro předložení vvúčtovánt dle článku III. odstavec 3.2 vrátí pfíjemce nevyčerpané
finančnf prostředky na účet poskytovatele. Neučlni-f tak, jedná se o porušenl rozpočtové kázně
dle § 22 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnlch rozpočtů, ve zněnl
pozdějšlch předpisů,

III.

Podminky uděleni peněžních prostředků

3.1 Pfíjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.

3.2 vyúčtovánt dotace předloží pfíjemce starostovi obce Aleši Richtrovi do 20.12.2015.

Vyúčtovánlm dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoři pfílohu Č. 1 této smlouvy,
předložen! peněžnlho denlku spolku za rok 2015 a pfedloženl prvotnfch dokladů prokazujlclch
vznik/uhrazenI nákladů uvedených v čl. I. této smlouvy, přičemž za zúčtovacl doklady se
'nepovažujl tzv. zálohové faktury.

3.3 Pfljemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájeni insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovnlho spojeni, sldla či adresy.
U právnických osob je pfljemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15
dnů od rozhodnutf pfíslušného orgánu.

3.4 Vrácení prostfedků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo prrjemce na dočerpáni
flnančnlch prostředků v následujíclm roce

IV.
Sankce

4.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnlch rozpočtů, ve
zněnl pozdějších předpisů.



V.
Ukončeni smlouvy

5.1 Smlouvu lze ukončit na základě plsemné dohody obou smluvních stran nebo plsemnou výpovědí
této smlouvy, a to za podmlnek dále stanovených.

5.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacenlm, tak i po proplaceni dotace.

5.3 Výpovědnlm duvodem Je porušeni povinnosti příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo
obecně závaznými právnlmi předpisy, kterého se prrjemce dopustr zejména pokud:

a) svým jednáním poruš! rozpočtovou kázeň dle zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územnlch rozpočtů, ve zněnl pozdějšlch předpisů,

b) poruš! pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořlcl statutární orgán pfljemce

odsouzenla za trestný čin, jehož skutková podstata souvisl s předmětem podnikání nebo
činnosti přljemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu
zákona Č. 40/2009 Sb, trestni zákoník, ve zněnl pozdějšich předpisů a zákona Č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve zněnf pozdějšlch předpisů,

d) bylo zahájeno insolvenčnl řízeni podle zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešeni, ve zněnl pozdějšlch předpisů,

e) přljemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavřen! této
smlouvy,

f) je v lřkvrdaci,
g) změni právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,

. h) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem

5.4 V přlpadě výpovědi této smlouvy před proplacenim dotace nárok na vyplaceni dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplaceni dotace, se pfljemce
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostnlm převodem na účet poskytovatele bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručeni výpovědi.

5.5 Výpověď smlouvy musí být učiněna plsemně a rnusí v ni být uvedeny důvody jejlho udělenI.

5.6 Pfijemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv plsemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro
podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejlho doručeni poskytovateli. V takovém
pflpadě je pf/jemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.

5.7 Pii ukončeni smlouvy dohodou je prrjemce povinen vrátit bezhotovostnlm převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni dohody podepsané oběma smluvnlmi stranami,
nedohodnou-Ii se smluvnl strany jinak.

5.8 Pokud pfijemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tlmto článkem
poskytovateli, považuji se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravrdlech územnlch rozpočtů, ve zněnl pozdějších předpisů.



VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obecnl úřad Huštěnovice
se sldlem Huštěnovice 92, 687 03, mail hustenovlce@hustenovlce.cz.

62 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejlho podpisu oběma smluvnlrm stranami.

6.3 Právní vztahy, které nejsou primo upraveny touto smlouvou, se "dl přlslušnýrni ustanovenlmi
zákona Č. 500/2004 Sb., správní rád, ve zněnl pozdějších předpisů, zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve zněnl pozdějšlch předpisů a dalšlmi obecně
závaznými předpisy.

6.4 Smlouva muže být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran Dodatek se neuzavlrá v případě
změny názvu příjemce. statutárnlho zástupce, sldla či bankovnlho účtu kterékoli ze smluvnlch
stran. V takovém prípadě postač! plsemné oznámeni o změně, které v prípadě změny
bankovnlho účtu pfíJemce musí být doloženo kopII smlouvy o zfízenl účtu.

6.5 Smluvnl strany bezvýhradně souhlasl se zveřejněntrn všech údaju obsažených v této smlouvě.

6.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i prljemce obdržl po jednom
vyhotoveni.

6.7 Smluvnl strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vule, nikoli v tlsni za nápadně nevýhodných podminek.

6.8 Nedllnou součástf této smlouvy Je přllona Č. 1 - VyúčtovánI.

Doložka dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce' Zastupitelstvo obce Huštěnovice

Datum jednáni a člslo usneseni: dne 10.6.2015, usneseni člslo 12/4/2015

V Huštěnovicích dne ..
1 O -07- 2015 . "1 ~ 191\V Huštěnoviclch dne .

za poskytovatele za pfíjemce

h
Aleš Richtr, starosta

.JťJ HuAT~Owce
"YV&~ENO: 1tJ, if?, 201r

- TO:


