smlouva o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace
z rozpočtu obce vinařice
Smluvní strany:

obec vinařice
V, ulice 250.27307 Vinařice
zastoupená starostou obce Jiiím Plotivou
IC: 00235113
DIČ CZ 00235113
Číslob a kovního účtu: 2 2 2 2 1 4 1 /0 l 00 KB Kladfio,
(dále jen ,,poskytoyatel") na stranějedné

ct.s.

a

§portovní klub Vinařice z.s.
Svermovská 16.27307 vinařice
Zastoupený předsedou oddílu Jarrem Šaškem
IC: 70j248l3
t'i:tn hallavniho účtu3,jt )8.)J l0 0\uL] i ť:l'ti ýoritLtna Klallo u
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

x

uzavřely nížeuvcdeného dne. měsíce a roku v souladu s § l59 násl, zákona č. 500/2004 Sb.. správní
řád, ve znění pozděi šich předpisů, podle zakona č, 128/2000 Sb,, o obcích (obecni zřízení). ve znění
pozdějších piedpisů a zákona č.250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.vc
znění pozdějšich předpisů tuto

veřejnoprávní smlouYu o poskytnutí účelovéncinyc§tiční dotace z rozpočtu obce Vinařice:

článek I.
Předmět a účclsmloulT

1, smluvní stran"v uzavírají smlouvu

o posk)tnutí účelovédotace Z rozpočtu obce vinařice na
činnost a provoz SK Vinařice z.s.

.2 Finančníprostředky

Z

lozpočtu posk}-tovatele budou použity výhradně na neinvestiční \:idaje

v souvislosti s Č1. I.. odst.

1

této sm]ouv},

článek II.
vÝše dotacc a ieií uyolnění

1. Celková

výše neinvestiční účelovédotace Z rozpočtu obce vinařice činí250 000,,
Dvěstčpadesáttisíc konrn českých),

2.

Kč (slovy|

Pcněžníprostiedky v uvedené výši budou příjerr-rci dotace převedeny na shora uvcdený účet
a to do 15 pracovních dnů od podpisu této smlou1y.

l

člán€k III.
podmínkv čerDánídotace
1. Piíjemce se zavazujc použit posk)-tnutou dotaci v kalendriiním ťoce 2018 pouze k ťúŤadě

Způsobilých výdajů dle Čl, I.. odst,

1

této smlouvy v souladu s podmínkarni v této smlouvě.

2. Příjemce je povinen vést účet1,lictvív souladu se zákonem č, 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění

pozdějších předpisů, a

je

povinen vést sanostatnou průkaznou evidenci

posk}tovatelem posk}tnutých

fl

naněních plostředků,

o použitía rltťití

3. Doba, v nížmá být dosaženo účelu,na který je dotace poskytnuta, je stanovena do 31,12,2018

,l. závěrečnévyúčtováníje piíjemce povinen předložit do 30 kalendáŤnich dnů od okamžiku
ukončcni dotace dle Č], ]II., odst. 3 této smlouq..

je příjemce povinen nejpozději do 15 kalendářních
dnú od termínu q.ričtováníuvedeného v ČL L. odst, 4 této smLouvj Wátit na účetposk}tovatele
tureden re lormuli|ii \)účlovjnldoLace,
5. Nevyčeryanéposkytnuté finančníprostředky

6. Příjemceje povinen vrátit posk)tovatelem poSkyhuté finančníprostředky nebo jejich část, pokud
je užil v rozporu s účelem,na který mu byly tyto íinančnípřosťedky poskytnuty, a to ne.jpozději ve
1hútě 30 dnů od data doručenípísen]névýZvy obce Vinaiice.

7..Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od tennínu vyúčtováníuvedenóho
v Cl. IIL, odst, 5 této smlouvy vrátit veškeléposkytnuté finančníprosticdky na účetposk}tovatele
v připadě, že nepředložil vyúčtovánív termlnu 3 rozsahu uvedeném r Čl, ITT., odst, ,1této smlouvy.

8. Roáodn}'m dnem pro vrácení finančníchprostředků výše uvedených je den, kdy je platba
piipsána na účetposkylovatele,
9. Příjemce je povinen bez Zb}tečného prodlení písemně informovat posk}tovatele o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osob_v, účeludotace, a o všech dalších
okolnostech. které mají nebo by mohly mít vliv na plrrění jeho povinností podle této smlou\T,

čHnek Iv,
kontrola hospodaření a sankce za nedodrženíúčelua podminek srnlouw

1. Piíslušnó orgány

posk}tovate]e jsou oprávněny zejmóna v souladu s § 9 odst. 2 Zákona č.
320/2001 Sb.. o finančni kontrole, ve znění pozdějšich předpisů, provádět kontřoiy dodržení
účelua podmínek, za kterých byla účelová dotace posk).tnuta a čerpána,

2.

Příjence beťe na vědomí, že porušení povil]tlosti stallovených touto snlouvou bude řešeno jako
porušeni rozpočtovékázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech úzenmíclrro7počtů,v platDém znění, a to v případě pokud piíiemce nesplní
povinnost k Wáceni dotace nebo její části dobťovolně na výZvu poskytovatcle vjím stanovené
Veškeréplatby.jako důsledky porušenízávazků provede příjemce formou beáotovostní1,Io
převodu na účetposk}.tovatele.

článek V.
závěrečná ustánovení
l- Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato snlouva byla vedena v evidenci snluv, která je
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, r^ýši
|rnančniho plnění. a datum jejího podpisu.
2.

V případě lozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či řozděieni na dva či více
samostatných subjektů v době účinrrostitéto smloula, je piíjemce povinen neplodieně
kontaktovat poskytovatele za účelemsdělení informace, jak posk}lnutou dotaci qpoiádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že docházi u příjemce k zániku s likvidací, je
příjemce povinen vlátit ncdočerpanéprostiedky posk}tovate]i, a to nejpozději do zahájení
likvidace piijemce, V připadě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možnévyčeTpat
dotaci, na účelna který byla posk}tnuta, je příjemce povinen vrátit celoLt částku posk}tnuté
dotace posk).tovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce.

]].

Veškerézměny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou pisemných, očís]ovaných
dodatků.

4. Tuto smlouvu lze zrušil dohodou smluvních stran v souladu s ust, § 167 odst, 1 písm, a,) zákona
č. 500/2004 Sb,. správní iád, v platném Znění. Taková dohoda musí b]it pisemná a musí v ní b]ýt
uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádáni práv a

záýť^ir-

je

vyhotovena ve třech steinopisecb,,
posk}tovatel a jedno vyhotovení obdrži příjemce.

Tato smlouva

znchž dvě

vyhotovení si ponechá

6,

Tatosmloura nabr13 tlólnno:ti dnem podpisuobou smlu\nlch 5lrin.

7,

Smluvní stra.ny prohlašují, že se s obsahem snlouly seznlimily, porozuměly
rryjadiuj e jej ich svobodnou a vážnou ru]i.

8,

Posk}-tnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinařice dne 20.] 1. 2017

ve Vinařicích dne: j

jí a smlouva

1.1.20] R

Za poskYtovatele:

o_BEc \I\-ARICE

:1l]-\J\{RJCF

okres KL.tlN-O-.1.

Za příiemce:

SPORTOVNÍ KLUB

VAAŘlcE
lC

(l/

J

z.S.

7a9 24 a13

..--.--

,\ CL!14
Jan Šašek
piedseda oddílu

plně

