smlouva o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace
z rozpočtu obce vinařice
smluvní slrany:
obec vinařice
V. ulicc 250,27307 Vinaiice
Zastoupená staťostou obce Jiiím Protivou
IC: 00235l 13
DTČ CZ 00235l l 3
Číslobunkoyního účtu.2)22 1 11 /0] ()a KB Kladno.d.s.
ídale ier ..poslq tovalel-.) na slr.ni jedne
a

§portovní klub Vinařice z.s.
Svermovská ] 6.27307 Vinaiice
Zastoupený přeciscdou oddílu Janem Šaškem
IC: 7032,1813
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,,příjemce") na straně druhé
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uzaviely nížeuvedcného dne, měsice

a roku v souladu s § L59 násl. zákona č, 500/2004 Sb,. správni
řád. ve znění pozdějšich pŤedpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zjízení).\,e znční

pozdějšich piedpisů a zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtoÝých pravidlech úzenních rozpočtů.\,e
Znění pozdějšíchpiedpisů tuto

vcřejnoprávní smlouyu

o

poskTtnutí účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vinařic€:

Článek I.
předmět a účel§mlou\ry

l,
'.

Smluvní strany uzavírají smlouvu o posk}tnuti účelovédotace Z lozpočtu obce vinařice na
činno§t a přoyoz sK vinařice z.§.

|inančníplostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhraclnč na neinvcstiční výdaje
v souvislosti

s

Č1. L, odst,

1

této smlouvy.

Článek ll.
VÝše dotace a ieii uvolnění

1. Celková

výše neinvestičníúčelovédotace z rozpočtu obce Vinařice činí100 000,. Kč (slovy:
Jednn.toprde.ittisic korrrn če.k1 ch1,

2,

Peněžníplostiedky v uvedené výši budorr příjemci dotace pievedeny na shola uvedený účel
a to do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

čhnek III.
podmínky čerDánídotace
1, Piíjemce se zavazuje použítposk}tnutou dotaci v kalendářninr roce 20]6 pouze k úhradě

7.působilých výdajů dle Č1, l., odst,

1

této smlouvy v souladu s podmínkami v této smlouvě,

povinen vést účetnictvív souladu se Zákonem č. 563/1 991 Sb,, o účetnictví.ve Znční
pozdějších předpisů. a je povinen l,ést samostatnou průkaznou evidcnci o použitía Využití
posk)-tovatele1n poskytnutých iinančníchproStřcdků.
2. Piijemce

j

e

3, Doba. v nížmá b;|t dosaženo účelu,na který

je dotace posk,r,tnuta, je stanovena do 31.12.2016

4. Závěrečné vyúčto,váníje pří|emcc povinerr picdložit do 30 kalendářních dnťr od okanržiku
ukončenidotace dle Cl.III.. ods{. ] této smloulT,
5, Nevyčerpanéposk}.tnuté finančníplostředk1, je piíjence povinen nejpozději do 15 kalendáiních
dt]ů od termínu vyúčtováníuvcdcného r,,Č1. III.. odst, 4 této smlouu, vrátit na ťlčetposk}lovatcle

(uvcden ve formrrláři r,},účtovánídotace.

6, Příjcmce je povirren vrátit posk}tovatelcm posk}-tnutó finančníprostiedky nebo jejich část, pokud
je užil v rozporu s účelem,na ktelý mu byl), t}-to finančni prostředky poskylnuty, a 10 nejpozdčji ve

lhůtě 30 dnů od data doručenípísemné výzvy obce Vinařicc.

7,,Příjemce je dále povinen nejpozdčji do 15 kalendáinich dnů od temínu D,účtoviiníuledeného
v Cl. lll., odst, 5 této smlouvy vlátit vcškeré poskllnuté íinančníprostřcdkY na účetposkytoYatele
v připadě, že nepředložil vyúčtovánív tcrmínu a lo7sahu uvedeném v Čl, i]L, odst. ,1 této smlou!y.

8. Rozhodným dnem pro vrácení 1'irrančních prostředků r,ýše uvedeny'ch
piipsána na účetposk)tovatele,

je

cien, kdv

je platba

9. Piíjence je povinen bez zb}.tečnéhoprodlení písemně informovat posk}tovatclc o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvč ohlednč icho osob1,, účeludotace, a o všech dalších
okolnostech. které mají nebo by lnohl_v mít vliv na plnčníjehopoviirností podle této smlou\,f.

člán€k Iv.

kontrola hospodařeni

a sankce za ncdodržení účelua podmínek smlourry

1. Piíslušnéorgánv posk}tovatele jsou oprávněny zejmóna v souladu s § 9 odst, 2 zákona

č.

320/2001 Sb,, o finančníkontrole. ve znění pozdějších přcdpisťl, plovádět kontroly dodrženi
i]čelu a podnínek, za kterých b_vla účelová dotace poskytnuta a čcrpána.

2.

Příjcnce bere na vědomí. že porušení povinností stanovených totLto smlouvolt bude řešeno ja}o
porušeni rcZpočtové káZně ve smys]u ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o lozpočtových
pravidlech úzen,ních lozpočtů,v plalném zněl1í, a to v připadč pokucl přiiemcc nesplní
povinnoSt k vráccní dotace nebo její části doblovolně na \,ýzvu poSk}tovatele v jím Stanovcné
lhůtě,

3

Veškcťéplatby jako důsledky porušeníZávazků provcde přijenrce fonnou bczhotovostniho
převodu na účetposk).tovatele,

Clánck v.
závěrečná ustanovení

l. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva

b.vla vedena v evidenci smluv. která je
přístupná
veiejně
a ktcrá obsahuje údaje zejména o smluvních stranách. piedmětu smlouvy. výši
t'inančníhoplnění. a datum jejiho podpisu.

), V případě rozhodnutí o přeméĎě příjemce, fúzi, zániku s 1ikvidací či rozdělení na dva či více
samostatných subjektů vdobě účinnostitéto smlour,y. ic příiemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovatele Za účelemsdělení informace, jak posk}tnutou dotaci \,Tpoiádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V piipadě, že docháZí u příjemce k zániku s likvidací. je
piijemce povinen vrátit nedočerpanéprostředky poskytovateli, a 11) nejpozději do zahájcní
likvidace piíjemce. v piípadě, že v dťrslcdku zániku piíjence s likvidací není možnévyčerpat
dotaci. na ilčel na ktelý byla poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté
dotace poskyovateli, a to neipozději do Zahájení likvidace příjemce.
Veškeťézměny a doplňky k této smlouvě 1ze činit pouze fonnou písemných, očíslovaných
dodatků.

4, ]ito

sínlour,u lze Zlušit dohodou smluvních slran v souladu s ust, § 167 odst. 1 pism. a) zíkona
č, 500/2004 Sb., správni řád, v platnén,4nění. Taková dohoda musi b]it písemná a musi v ní b;it
uvedeny důvody. které ved]_y k ukončení smlouvy Včetně vzájemného vvpořádáni práv a
7á\,a7ků.

5, Jato smlouva je lyhotovena ve třech
posk}.tovatei

a

stejnopisech,
jedno vyhotovení obdržípříiemce,

zntchž dvě q,hotovení si ponechá

6.

Tato smlouva nabi.vá ilčinrrosti dnen podpisu oboLr smluvnich stran.

7.

Smiuvní slrany prohlašuji, že se s obsahen smlouv,v seznánily, porozuměll,jí a smlouva plně
r,'r.iadiuje iejich svobodnou a vážnou vůli.

8.

Posk}tnutí dotace bylo schváleno rLsnesením Zastupitelstva obcc Vinařice
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Jiří protiva
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]-] 0- \]\AŘICE
okfes KLt DNo .l-

dnc

Jan Šašek
předseda oddílu
l

SPORTOVNÍ KLUB

VlNAŘlcE z,s.
LČ: 709 24 B'13

