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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiění dotace z rozpočtu obce Velehrad
ěís!o: 412017
(uzavřená dle §159 a násl. zákona ě. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ)
mezi:

Poskytovatelemdotace: ObecVelehrad

.

se sídlem: Velehrad, Hradišťská 231
zastoupený: Mgr. Alešem Mergentalem, starostou
lČ: 00291536
bankovní spojení: Česká spořitelna, 1543059329/0800
(dále jen,,poskytovatel")

a
Příjemcem

dotace:

TJ Velehrad z.s.
se sídlem:velehrad
lČ:48506125
typ příjemce: spolek
zastoupená: Jiřím Nevařilem, předsedou
ban kovn í spojen í: 27

1040506/0300

(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smlouvy

1.1 poskytovatel poskytne př'ljemci naniže uvedený účelzapodmínek uvedených v ěláncích ll. až lll.
úěelovou neinvestiění dotaci z rozpočtu obce ve výši 110 000,- KÓ, slovy

Stodesettisíckorunčeských

l

,1.2 Dotace je poskytována na podporu činnosti oddí!ůTJ Velehrad v roce 2017
1.3. Projekt bude ukončen do

31 .

12.2017
|!.

Splatnost peněžních prostředků

2.1

poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelemuvedeným v článku l. na Úěet
př'ljemce uvedený v záh|aví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnostitéto,smlouvy.
použítna úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1 ,2017 do31.12.2017
účeluposkytnutí, které budou uhrazeny nejpozdějido 31.1.2018.
ke
Štanovenému
vztahujícřh se

2.2 Finančníprostředkylze

2.3 vtermínu pro předložení vyúětování dle článku lll. odstavec 3,2 vrátí příjemce nevyÓerpané

finančnípróstředky na úěet poskytovatele. Neuěiní-li tak, jedná se o porušení rozpoětové kázně
zákona č. 25ol2oo0 Sb., o rozpoótových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
dle §
pozdějších předpisů.
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Podmínky udělení peněžních prostředků
3.1

příjemce je oprávněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému v Článku I. této smlouvy,

3,z Vyúčtování dotace před lož í příjemce úěetn í obce do 28 -2.201 8

Vyúčtovánímdotace se rozumí předložení kopií faktur (čijiných daňových dokladŮ) a dOkladŮ
jejich zaplacení, přičemž za zúétovacídoklady se nepovažu jí tzv. zálohové faktury).

O

na základě jeho požadavku provedení kontroly vŠech
prvotníóh účethíchdokladů za účeiemprověření předloženého vyúčtováníprojektu, Poskytovatel bude
vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývajícíze zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 příjemce je povinen umožnit poskytovateli

,

lV'
Ukončenísmlouvy

4.1 Smlouvu lze ukoněit na základě písemnédohody obou smluvních stran nebo písemnou výPovědí
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

4.2 poskytovatelmůže Smlouvu

vypovědět jak před proplacením, tak ipo proplacenídotace.

4.3 Výpovědním důvodem je porušenípovinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo
obecné závaznýml právními předpisy, kterého se příjemce dopustízejménapokud:
a) svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona č.25012000 Sb., o rozpoČtových
b) právidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších předpisů,
c) porušípravidla veřejné podpory,
d) je on sám, případné jako právnická osoba ěi některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
bdsouzen/a zá trestňy ěin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo
činnostípříjemce,nebo pro tiestný óin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve.smyslu
zákona é. lotzoog Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona ó. 41812011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
jeho
e) bylo zahájeno insolvenón í řizení podle zákon a é. 18212006 Sb.l o úpadku a zpŮsobech
předpisů,
pozdějších
řešení,ve znění
příjemce uved| nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které se váŽe uzavření této
f)
9)
h)
i)

Smlouvy,
je v likvidaci,

změní právníformu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podPory,
opakoúaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, ikdyž byl kjejich nápravě vYzván
poskytovatelem.

4.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
n"tre s" jej'phtně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce
zavazuleóosŘytnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na úóet poskytOvatele bez
zbytečňéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručenívýpovědi,
4.S.Výpověd,Smlouvy musí být učiněna písemně a musív ní být uvedeny aŮvoOi jelino udělenÍ.
4,6 Výpovědní lhůta činí1 měsíc azaěne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němŽ
býta vypovcď doručena příjemci dotace. Úeinry doručenípro účelytéto smlouvy vŠaknastávají i
téhdy,-pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil.

4.7 Uóinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí
posryinulb peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončeníSmlouvy dojde aŽ

4.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro
podání vyúčtování,přičemžvýpověď je účinná dnem jejího doruěení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnostivýpovědi.

4.9 Při ukončeníSmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doruěení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.10 Dohoda o ukončení.Smlouvy nabývá úěinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na
účetposkytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.1,t Smlouva zanikátaké z důvodůuvedených v § 167 odst, 1 písm. b) až e) zákona ě. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn písemně a
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

4,12 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, považujíse tyto prostředky za zadrženéve smyslu zákona ó. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

V.

:

i

,'.

. ..

Závéreéná ustanovení

5.1 Tato smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č,25012000 Sb,, o
rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšímiobecně
závaznými předpisy.
5.3 Smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, vzes|upně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatbk se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního úětu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postaěí písemnéoznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
5.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasíse zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.
5.5 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech
vyhotovení.

,

z nichž poskytovatel obdrží2 vyhotovení a příjemce

1

5.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodnévůle,nikolivtísnizanápadněnevýhodnýchpodmínek

t
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OoloZra ale § 41 zákona é.128I2OOO Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
Zastupitelstvo obce Velehrad
Rozhodnuto orgánem obce:
Datum iednání a číslousnesení: 14. prosince 2016, č.201612141314
ve velehradě dne

za poskytovatele

B, 0?- 2afl

ve velehradě dne

8 z ,c17_

za příjemce

TJ Velehrad z.s.
No Nivóch, év. č,47
Velehrad

tČ:485Oó 12§

