Smlouva o poskvtnutí účelovéneinvestičnídotace
z rozpočtu obce vinařice
Smluvní strany

obec vinařice
V. ulice 250,27307 Vinařice
zastoupená starostou obce Bc. Petrem Suchým

IC: 002351 13
DIČ CZ 00235113
Číslobankovního účtu:2222]41/0100 KB Kladno,a,s.
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné
a

sportovní klub vinařice z.s.

Svermovská 16,27 307 Vinařice
zastoupený předsedou oddílu Janem Šaškem
IC:70324813
Číslobankovního účíu;38I5S2349/0800 Česká spořitelna Kladno,a.s
(dále jen ,,příjemce'o) na straně druhé
uzavŤely nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 násl. zákona č. 50012004 Sb., správní
řád, ve zněni pozdějších předpisů, podle zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízení),ve zněni

pozdějších předpisů a zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějšíchpředpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vinařice:

článek I.
předmět a účelsmlouvy

1.

Smluvní strany uzaviraji smlouvu o poskytnutí účelovédotace zrozpoětu obce Vinařice na
činnost a provoz SK Vinařice z.s.

2

Finančníprostředky zrozpočtuposkytovatele budou použity výhradně na neinvestičnívýdaje
v souvislosti s Čl. I., odst. 1 této smlouvy.

čHnek II.
VÝše dotace a ieií uvolnění

1. Celková výše neinvestičníúčelovédotace z rozpočtu obce Vinařice činí300
třistatisíc korun českých).

000,-

Kč (slovy

1

2.

Peněžníprostředky v uvedené výši budou příjemci dotace převedeny na shora uvedený účeta to
do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

ČHnek III.
podmínkv čerpánídotace

1. Příjemce se zavazuje použítposkýnutou dotaci vkalendářním roce 2020 pouze kúhradě
způsobilých výdajů dle Čl. I., odst.

1 této smlouvy

v souladu s podmínkami v této smlouvě.

2.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č, 56311,991 Sb., o účetnictví,ve
zněni pozdějších předpisů, a je povinen vést samostatnou průkaznou evidenci o použitía
v yužiti po sky.tovate l em po skytnutých fi nančníchpro středků.

3.

Doba, v nížmá být dosaženo účelu,na který je dotace poskýnuta, je stanovena do 31 . 12, 2020

4

Závěrečné vyúčtováníje příjemce povinen předložit do 30 kalendářních dnů od okamžiku
ukončenídotace dle Č1. III.. odst. 3 této smlouvv.

5

Nevyčerpanéposkýnuté finančníprostředky je příjemce povinen nejpozději do 15
kalendářních dnů od termínu lyúčtováníuvedeného v Čl. III., odst. 4 této smlouvy vrátit na
účetposky.tovatele (uveden ve formuláři vyúčtovánídotace).

6.

Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finančníprostředky nebo jejich část,
pokud je užil vrozporu súčelem,na který mu byly tyto finančníprostředky poskýnuty, ato
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od data doručenípísemnévýzvy obce Vinařice.

7,

Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtováníuvedeného
v Čt. III., odst. 5 této smlouvy vrátit veškeréposkytnuté finančníprostředky na účet
poskýovatele v případě, že nepředložil vyúčtovánív tetmínu a rozsahu uvedeném v Č1. III.,
odst. 4 této smlouvy.

8.

Rozhodným dnem pro vrácení lrnančníchprostředků výše uvedených
připsána na účetposkytovatele.

9.

Příjemce je povinen bez zbYečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účeludotace, a o všech dalších
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouly.

je den, kdy je platba

čbnek IV.
kontrola hospodaření

a sankce za nedodrženíúčelua podmínek

smlouw

1. Příslušnéorgány

poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu s § 9 odst. 2 zákona č.
32012001 Sb,, o finančníkontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení
účelua podmínek, zakterých byla účelovádotace poskytnuta a čerpána.

2.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,v platném zněni, a to v případě pokud příjemce nesplní
povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu poskytovatele v jím stanovené
lhůtě.
2

3.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkYovatele.

Článek v.
závěrečná ustanovení
vedena v evidenci smluv, která je
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši
finančníhoplnění, a datum jejího podpisu.

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla

2.

V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, ťúzi,zániku s likvidací či rozdělení na dva či více
samostatných subjektů v době účinnostitéto smlouvy, je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovatele za účelemsdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že docháaí u příjemce k zániku s likvidací, je
příjemce povinen vrátit nedočerpanéprostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahďleni
likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možnévyčerpat
dotaci, na účelna který byla poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté
dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce.

3. Veškerézměny a

doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných

dodatků.

4.

Tuto smlour,.u lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 167 odst. 1 písm. a) zákona
ě. 50012004 Sb., správní řád, v platném zněni. Taková dohoda musí bý písemná a musí v ní být
uvedeny důvody, které vedly k ukončenísmlouvy včetně vzqemného vypořádání práv a
závazki,

smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,
poskytovatel a jedno vyhotovení obdržípříjemce.

5. Tato

zníchždvě vyhotovení si

ponechá

6.

Tato smlouvanabývá účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

1.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly
vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

8.

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinařice dne 25. II.2019

ve vinařicích dne
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