Smlouva o poskytnutí dotace na účel
uzavřená v souladu s § 159 a násl, zákona č,5OO|2OO4 Sb,, správnířád, ve zněnípozdějŠÍchprávních
předpisů, a se zákonem č.25O/2OOO Sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtŮ, ve znění
pozdějšíchprávních předpisů

obec zadní Třebaň
Na Návsi 6,267 29Zadní Třebaň
lČo:00234028
DlČ: CZ00234O28
zasto upeno sta rostko u o bce Ma rkéto u Sima novou
Ba n kovn í spojen í: 44231,31,/ O1,0O
(dá le

jen

ja

ko,,poskytovatel")

a

TJ Ostrovan Zadní Třebaň z.s.

lČo: ustqz+s
sídlo: Na Návsi 6, 267 29 ZadníTřebaň
Zastoupená: členy výboru Tomášem Břížd'alou a ing, Kamilem Jarošem
Ba nkovní spoje ní :235984462/0300
(dále jen jako,, příjemce")

uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

1,
2.

l.

posl(ytovatel se na základě této sm]oully
poskytnout příjemci dotaci ve výŠi
1?va.lyjg
60.0OOKč, slovy: šedesát tisíc korun'českých (dáie jen ,,dótace"),

Účelem poskytnutí dotace: příspěvek na činnost TJ Ostrovan Zadní Třebaň v roce 2022,

dotace je posl<ytnuta na základě položel<, které byly zahrnuty do rozpočtu obce ZadnÍTřebaň pro rok
2022, Dotace bude posl(ytnuta na účetpříjemce dotace.

3.

Dotace se poskytuje na účelstanovený v čl. l. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiČnÍ.
Pro účelytéto smlouvy se neinvestičnídotacírozumídotace, která musí být použita na Úhradu jiných
výdajů než:

a)

výdajů spojených s pořízením hmotného majetl<u dIe § 26 odst.2 zákona Č.586/1"992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,cit. zákona"),

b)
c)
ll

výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,
výdajů spojených

s

technickým zhodnocením, rekonstrukcía modernizací ve smyslu

§

it. zákona.
l!.

í.příjemcedotaci přijímá a zavazuje se ji použítvý|učně v souladu s účelemposkytnutídotace dle Čl.
l. odst. 2 a 4této smlouvy, vsouladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, Žadatel nesmí mít
ke dni podání žádosti o dotaci neuhrazeny splatné závazky vůčiobci. Dotace musí být pouŽita
hospodárně,

,ů

\
příjemce _ neplátce DpH uvádína veškerých vyúčtovacíchdokladech finanČníČástkyvČetně DPH,

2.příjemce nesmí dotaci použítzejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěŽÍch), nákuP
alkoňolických nápojů, na placení pol<ut, penále, úrokůz úvěrů,ke krytí úvěrŮ, dále na placení
leasingových splátek, náhrad škod, mezd včetně odvodů, pojištění,úhrad Členských přísPěvkŮ a
odpisy hmotného a nehmotného majetku. Dotaci nelze rovněŽ pouŽÍt na Úhradu ostatních danÍ.

Bez předchozího písemnéhosouhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její Část

poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak,

příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictvíodděleně. Příjemce je Povinen PouŽÍt
poskytnutou dotaci nejpozději do 25.1,2.2022.
3.příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení l<ontroly dodrŽení ÚČelu a Podmínel< PouŽití
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veŠl<erouposkVtovatelem
požadovanou součinnost.
4.příjemce je povinen nejpozději do 27.12.
dotace (dále jen ,,vyúčtování").

2022 předložit poskytovateli

vyúČtováníposkYtnuté

Vyúčtovánímusí obsahovat:

a)

soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace ,,Finančnívyúčtovánípříspěvl<u". Doklady
prokazujícívyužití dotace musí být viditelně oznaČeny -,,Hrazeno zdotace obce Zadní
Třebaň".

b) fotokopie faktur

s podrobným rozpisem dodávky (případně

dodacím listem), PoPříPadě

jiných účetníchdokladů včetně příloh, prokazujících vyna loženívýdajů,

c)

fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých
je pokladní doklad vystaven,

d)

fotol<opie všech výpisů z banl<ovního účtu,které dokládají úhradu předloŽených faktur,
s vyznačenímdotčených plateb,

e)

čestnéprohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictvípříjemce.
Společně s vyúčtovánímpříjemce předloŽÍ posl(ytovateli závěreČnou zprávu.
Závěrečná zpráva musí obsahovat komentář k čerpáníposkytnutých finanČních
prostředkŮ, popis a zhodnocení realizace.

5.V případě, že dotace nebyla použita v celé výšive lhůtě uvedené v čl. ll. odst. 2 této smlouvY, nebo
v případě, že celkové příjemcem sl<utečně vynaloženénáklady na ÚČel uvedenýv Čl. l, odst, 2a 4této
smlouvy byly nižšínež 60.000,-Kč (slovy: šedesát tisíckorun), je příjemce povinen vrátit nevyČerpanou
část dotace na účetposkytovatele nejpozději do 31'12.2022, Nevrátí-li příjemce npvyČerpanou Část
dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona Č.25O|ZOOO
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve zněnípozdějších předpisů.
v
6.V případě, že příjemce použije dotaci nebo jejíčástna jiný úČelneŽ ÚČel sjednaný touto smlouvou

čl. l. odst. 2 a 4 je povinen celou dotaci nebo neoprávněně použitou část této dotace vrátit

poskytovateli a to nejpozději do 30 dnů od výzvy poskytovatele. Za poruŠeníněkteré jiné Podmínl<Y
použitídotace, stanovené v čl. ll. odst. ]_ této smlouvy, nebo poruŠÍněl<terouz povinnostíuvedených
v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust, § 22 zákona Č.250/2000 Sb.,
příjemce PředloŽÍ
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve zněnípozdějšíchpředpisŮ. Pokud
vyúčtovánív termínu stanoveném včl. ll. odst.4 této smlouvy, ale vyúČtovánínebude obsahovat
všechny náležitosti stanovené v čl. ll. odst.4 této smlouvy, dopustíse příjemce poruŠenírozPoČtové

2

nebo neúplnévyúčtováníve lhůtě 15 dnů ode
kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné
dne doručenívýzvy poskytovatele,

nebo jejíČást,vrátí příjemce dotaci
V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci
nebo její Část, na úČetposkytovatele,
jejich vzniku, stěmito skuteČnostmi: se
7.příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do ]_5 dnů od
statutárního zástuPce, jakoŽ i jinými
změnami zal<ladatelsl<é listiny, adresy sídla, bankovního spojenÍ,
jeho finanČníhohospodařenía náPlň jeho aktivit ve
změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
je právnickou osobou, nebo jeho
vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat,
zrušení s lil<vidací,

přispívá na Činnost Příjemce, TotéŽ je
8,Současně je příjemce povinen uvést, že poskytovatelfinančně
při

webových stránkách a
příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, na svých případných
propagaci svých al<tivit.

lll.

řád, ve znění
1. Smlouva se uzavírá vsouladu s § 159 a násl, zákona č,5OO1ZOO4 Sb,, správní
pravidlech územních
pozdějších právních předpisů, a se zákone m č, 25O/2oO0 Sb,, o rozpočtových
rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů,
jejího uzavření.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem

2.
3,
4.

dodatky,
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnýmivzestupně číslovanými

této smlouvy vsouladu
smluvní strany prohlašují,že souhlasí s případným zeřejněním textu
ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ,
se zál<onem č.10611,gggSb., o svobodném přístupu k informacím,
poskytnutídotace a uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno usnesením Č,]-O zastuPitelstva obce
5,
Sp.z. 2l2022l YZ, ze dne 19.4.2022,

jedno obdržíposkytovatel a jedno
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž
vyhotovenípříjemce.

6.

v zadní Třebani an"..í/-,.(.,..,.2022
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Za příjemce:

Za posl<ytovatele:

//

rfura#/>
|//'
--F\-

ffi!

R,-Yý

Á+-"'o16,
r,'j cs;iio,u*lí ř
"i-'.
,*r'_l

i".

r^1,1
'.\_ ', i' :, i ,J _/'

l

.,

