l
§ulouva o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace
z rozpočtu obce Vinařice
Smluvní strany:

obec vinařice
V. ulice 250,27307 Vinařice
zastoupená starostou obce Bc. Petrem Suchým
IČ: 002351 13
DIČ CZ 00235113
Číslobankovního účtu:222214110100 KB Kladno, a.s
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné
a

§portovní klub Vinařice z.s.
Svermovsk á 16, 27 301 Vinařice
zastoupený předsedou oddílu Janem Šaškem
IC: ]0324813
Číslobankovního účtu:38158234910800 Česká spořitelna Kladno, a.s
(dále jen,,příjemce") na straně druhé

uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 násl. zákona č. 50012004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, podle zákona ě. 12812000 Sb.. o obcích (obecní ňizení), ve znění

pozdějších předpisů a zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelovéneinvestičnídotac

e

z rozpočtu obce Vinařice:

článek I.
Předmět a účelsmlouw

1.

Smluvní strany :uzavirqí smlouvu o poskytnutí účelovédotace zrozpočtu obce Vinařice na
činnost a proyoz SK Vinařice z.s.

2.

Finančníprostředky zrozpoětu poskytovatele budou použity ýhradně na neinvestičníýdaje
v souvislosti s Cl. I., odst. 1 této smlour,y.

článek II.
VÝše dotace

ieií uvolnění

1. Celková ýše neinvestiční účelovédotace z rczpočtu obce Vinařice činí300
třistatisíc korun českých),

000,-

Kč (slor.y

1

2.

Peněžní prostředky v uvedené rl ši budou příjemci dotace převedeny na shora uvedený účeta to
do 15 pracovních dnů od podpisu této smlour,y.

Čtánek III.

podmínky čerpánídotace

1. Příjemce se

zavaztqe použit poskytnutou dotaci vkalendářním roce 2022 pouze kúhradě
způsobilých ýdajů dle Čl. I., odst. 1 této smlouly v souladu s podmínkami v této smlouvě.

2.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem ě.5631199I Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů, a je povinen vést samostatnou průkaznou evidenci o použitía lryužití
po skytovatelem po skytnutých ťrnančníchpro středků.

3.

Doba, v nížmábýt dosaženo účelu,na ktery je dotace poskytnuta, je stanovena do 31. 12.2022

4.

Závérečnélryúčtováníje příjemce povinen předložit do 30 kalendářních dnů od okamžiku
ukončenídotace dle čl. III., odst. 3 této smlouvy.

5,

Nelyčerpané poskytnuté finančníprostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 kalendářních
dnŮ od termínu lryúčtováníuvedeného v Čl. III., odst. 4 této smlouvy vrátitna účetposkytovatele
(uveden ve formuláři vyúčtovánídotace).

6.

Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finančníprostředky nebo jejich část,
pokud je užil v rozponr s účelem,na kteý mu byly tyto finančníprostředky poskytnuty, a to
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od data doručenípísemnéúzxv obce Vinařice.

7

Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtováníuvedeného
v Čt. III., odst. 5 této smlouly vrátit veškeré poskytnuté finančníprostředky na účet
poskytovatele v případě, že nepředložil vyúčtovánív termínu a rozsahu uvedeném v Čl. III., odst.
4 této smlouvy.

8.

Rozhodným dnem pro vrácení f,rnančníchprostředků
připsána na účetposkytovatele.

9.

Příjemce je povinen bez zbytečného 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 smlour,y.

ýše uvedených je

den, kdy je platba

ČHnek 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 dodrženíúčelu
a podmínek, zakteých byla účelovádotace poskytnuta a čerpána.

2.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako
porušenírozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona ě, 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů,v platném zněni, a to v připadě pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení
dotace nebo její části dobrovolně naýzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě.

2

a

3,

Veškeréplatby jako dusledky porušenízávazků provede příjemce ťormou bezhotovostního

převodu na účetposkytovatele.

Clánek V.
závěrečná ustanovení

1.

Příjemce ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, kteráje veřejně
přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouly, výši
finančníhoplnění, a datum jejího podpisu.

2.

V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více
samostatryfch subjektů v době účinnostitéto smlouvy, je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovatele za účelemsdělení informace, jak poskytnutou dotaci rrypořádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že docházíu příjemce k zániku s likvidací, je příjemce
povinen vrátit nedoěerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace
příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné,,yčerpat dotaci, na
ÚČel na kteý byla poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce,

3. Veškerézměny a
dodatků.

4.

doplňky ktéto smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 167 odst. 1 písm. a) zákona
č. 50012004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být
uvedeny dŮvody, které vedly k ukončení smloury včetně vzájemného r,ypořádánipráv azávazků.

smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zníchždvě r,lrhotovení si ponechá
poskytovatel a j edno quhotovení obdrži příj emce.

5. Tato
6.
7

.

8.

Tato smlouvanabýváúčinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se

s obsahem

rryjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

smlouvy seznámily, porozuměly

jí a smlouva

plně

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinařice dne 15, 12. 202I

Ve Vinařicích

dne:

- 5 -0'i- ?3??

Za poskytovatele:

Bc. Petr
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VlNAŘlcE z.s,
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Jan Šašek
předseda SK Vinařice z.s
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