smIouva o poskytnutí úče|ovéneinvestiční dotace
z rozpočtu obce vinařice
Smluvní strany:

obec vinařice
V, ulice 250.27307 Vinařice
zastoupená stalostou obce Bc. Petrem suchým

IC: 002]5113
DIČ CZ 002]51 13
Č^:jo bdnkoýního účtu:2222]1]/a]a0 KB Kladno,tl.s.
rd.le jen ..posk} t|lratel" ) na 5lrdné jeoné
a

§portovni klub Vinařice z.s.
Svermovská 1 6.27307 Vinařice
zastoupcný předsedou oddílu Janem Šaškenr
IC: 70324813
t'i:ln ta,lkLlynih,l ,lčtu 351562j1o plnn i. ská:lniit,lna }tlaclntl..t.s.
(dále Ien,,příjemce") na straně dťuhé
rrzavřely nížeuvedeného !ne, měsícc a roku v souladu s § 159 nás], zákona č. 500/200,1 Sb,, správni
řád. ve zněni pozdějšíchpiedpisů. podle zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o ro7,počtových pravidlech územních rozpočtů,ve
Znění pozdějších předpisů tuto

veřeinoprávní smlouvu o poskylnuti účelovó n€inyestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice:

článek I.
Předmět a účel§mlou!.Y

1,

Smluvní strany uzavílají smlour,u o poskytnutí ílčelovédotace z rozpočtu obcc Vinařice na
činnost a provoz SK Yinařice z.s.

2,

Finarčníprostředky Z rozpočtu poskytovateIe budou použity výhadně na neinvestičnívýdaic
v souvis]osti s Čl. L, odst. 1 této smlouvy.

Člán€k II.
vÝše dotacc a ieii uvolnění

1.

Celková výše neinvcstičníirčclovédotace z rozpočtu obce Vinařice činí300 000,- Kč (slovy:
Třistatisíc korun českýoh),

2.

Peněžni prostřcdky v uvedené výši budou příjetnci dotace převedeny Da shola uvedeDý účeta to
do l5 pracovních dnťt od podpisu této smlorrvy,

Clánek IlI.
podmínkv čerpánídotace
],

Pi,].T::_:. zarozuje pouzrt

2.

PŤí.jemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonenr č. 56]/1991 Sb.,
o úaelruct\,l. \e
7nčnípozdějších piedpisú, a je povinen vést sanostatnou pnrkaznou eviclenci o použití a
využitíposkytovatclen posk}lnutých finančníchprostředků.

pLlsk}lnutou dotaci v ka]endáňlím roce 2019 pouze k úhradě
zpusobilt]ch vldajů dle Cl, l,, odst, ] teto smlouvy v souladu s po<1mínkami v téio sm]ouvě,

Doba. v nížmá bi.t dosaženo účelu,na ktcrýje dotace posk}tnllta.
ic stanovena do 31, ] 2. 2019

4.

Závělečnév}ťlčtov.iníje příjemcc povinen piedložit do ]0 kalendáárich dnů od okamžiku
ukončení dotace dle Č1. I _, odst. j této smlouw.,

).

poskytnuté linančníprostie(lk} je
|:"yi:!pié
kalendáiních dnů od termínu vlúčtovánr

6,

Příjcmce.je povinen vrátit poskytovateiem poskytnutó fulančníprostředkY nebo jejich část.
pokud je užil v rozporu s úóelen, na který nu byly t}.to finančníprosfiediy posk}tnuty.
a to
nejpozději ve 1hůtě 30 clnťt od data doručenípísemné\,ýzl,y obce Vinařice,

7.

Piijemce je dále povinen nejpozdčji do 15 kalcndářních clnťr od terminu vvúčtoviiníuvedeného
vCl.
odst.5.této smlouvy vrátit veškeré poskytnuté íinančliprostřcdky na účet
posk}tovatele v připadě, že nepiedložil vyúčtovánív tennínu a rozsahu uve<lencrn v Cl- ttT
oJsl, 4 telo 5mIou\ ) ,

8.

Rozhodtrýrn dnem pro uácení finančníchprostředků výše uvedených je den. kdy je platba
piipsána na účctposk}tovate]e.

9.

Příiemce jc povinen bez zbllečnéhoprodleni písemně infonnoval poskytovatelc o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve srnlour,ě ohlednč jeho osob},, účeludotacc. a o všcch c]alších
okolnostech, které nlaii nebo bl,mohly mLt rlir na plnen í jeho por i]xlosti
nodle té1o smlouvy.

prijemee porinen nelpozdčji do

15

uvedeného icl. ttl,. na.t, 4 leto smlouw vrátit na
účetposk)toYatele (uveden ve formuláii vyúčtovánídotace).

I.,

clánek Iv_
Kontřola

daření a

s

e

za nedodrženíúčelua Dodmín

posk}.tovatele .jsou oprá\,něny Zejnéna v souladu s
§ 9 oclst, 2 Z.ikona č.
320/2001 Sb., o 1inančníkontrole. ve zněni pozdějších předpisů. provi<lět kontrol} dodržení
účelua podmínek, za kterých byla účelová dotacc poskltnuta a čerpilna.

1,

|its.l$lé 9|gány

1.

Příjemce berc na vědomi. že poíušenípovinností stanovených touto smloUvou bude řešeno jako
porušc!í lozpočtovékáZlě ve sm_}-slu ust. § 22 7.ikoná č. 250/2000 Sb,, o ťozpočtových
pravidlech_ úzenníchro7počtů, v platném znětri, a to v případě pokud piíjemci nesplní
povinnost k Vrácení dotacc nebo.její části dobrovolně na Y
ýzvrl posk),tovatcle lijím starror,ené
lhůtě.

veškcťéplatby jako důsledky pol.ušenízávazků pr.ovecle pŤíjemce formou bezhotovostního
pievodu na účetposk}.tovatele,

Článek v.
závěřečná u§tanoveni

]

1.

Piíjemce r,ýslovně souh]así s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci snrluv. která je
veie.jně přístupná a která obsahuje údaje zejn'éna o snrluvních stranách, předmělu smlouvy, výši
finančníhoplnění, a datuIrrjejího podpisu.

v případě rozhodnuti o přeměně piijemce, fuzi, zriniku s likvidací či rozdělení na dva či více
samostatných subjektů vdobě účinnostitéto snlouvy, je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovatele Za účelemsdělení informace. jak poskynutou dotaci vypořádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V piípadě, že docháZí u piijemce k zániku s likvidací, .je
piíjemce povinen vrátit nedočerpanéprostředky posk}tovateli. a to nejpozději do zahájení
likvidace příjence. v piípadě, že v důslcdku zá]iku příjemcc s likvidací není možnévyčelpat
dotaci, na ilče] na který byla poskytnuta, jc přijemce povinen Wátit celou čáslku posk}tnuté
dotace posk}tovateli. a to nejpozději do Zahájení likvidace příjemce.

3,

Veškerézměny a doplňty k této smlouvě 1ze činit pouze 1bnrrou písemných, očíslovaných

Clodatkťl,

4.

Tuto smlouvu lze Zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 167 odst. 1 písm, a) zákona
č, 500/2004 Sb.. správní řád, v platném Znění, Taková dohoda musí b]it písemná a musí v ní bý1
uvedeny dů\,ody, které ved]y k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádárrí práv a
záýazki,

5. Tato smlouva je \Thotovena ve třech

stejnopisech, z nlchž dvě vyholovení
posk}lovatel ajedno vyhotovení obdržípříjcmcc,

6,

Tato smlouva nabývá účinnostidnen podpisu obou sn, tLvních stran.

7,

Snrluvní strany prohlašují. že se s obsahen smlorrvy sczrámily. porozuměly
lyjacliuj e jejich svobodliou a vážnou r,ú]i.

8. Poskltnutí doiace
ve vinaiicich

It

Za piíiemce:
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Jan Šašck
předseda oddilu
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