smlouva o poskvtnutí účelovéneinvestiční dotace
z rozpočtu obce vinařice
Smluvni strany:

obec vinařice
v. ulice 250, 27307 vinaiice
zastoupená starostou obce JiŤín1 Plotivou
lČ:002351l3
DlČ CZ 00235113
Čísloblnkoýního účtu.-2222l1t/010a KB Kld.lno,d.s.
tdál< jen..posLltoratcl"J n9 5llxné j<Jne
a

sDortoYní klub vinařice z.s.
}veTŤnovsKa Lh l/1l,/ V]nJl]ce
Zastoupe{i předsedou oddílu Jancnl Šaškem
IC:70324813
(' i,l n banko|-ni hu i,I u.- 3 Ý l 53 2 3 $ 090!, l"e, A.],p,lii
(dále j en ,,příj emcc") na straně druhé
I

t, l n,l Kl adno.

a.,

uzavřely niže uvedeného dne. měsíce a roku v souladu s § 159 násl, zálkona č. 500/2004 Sb,, splávrrí
iád, r,e znění pozdějšich předpisů, podle Zákona č, 128/2000 sb,, o obcích (obecní ziíZení),vc Znění
pozdějších piedpisů a zákona č, 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech úzenrníclrrozpočtll. ve
Znění pozdějšich předpisů tuto

veřejnopráyní smlouvu o poskytnutí účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce vinářice:

článek l.
předmět a účelsmlour"v

1.

Smluvní stran! u7avírajísn, ouvu o poskytnutí účelovédotace z rozpočtu obce Vinďice na
činnost a provoz SK vinařice z,s.

2,

Finančníprostiedky z lozpočtll posk}lovatc]e budou použity výhradně na neinvestiční ví,daje
v souvislosti s Čl, l.. odst. 1 této smlouv\.,

článek II.
výše dotace a icií uvolnění

1, Celková výše ncinvestiční účelovédotace
Jedno<topaJ<tjn isic LorJll cc.k} c1,,

2,

Z

rozpočtu obce Vinařicc činí150000,. Kč (sloly:

Peněžníprostředky v uvcdcné výši budou piíjemci dotace převeden_v na shora uvcdený účet
a to do 15 placovních dnů od podpisu této slnlou\y.

Článek III.
podminl§, čerpánídotace

1. Piíjemce se zavazuje použítposkytnutou dotaci v kalendáiním loce 2017 pouze k úhradě

způsobilých výdajů dle Č1. I., odst,

1

této sm]ouvy v souladu s podmíntami v této smlouvě,

j e povinen vést účetnictví
v souladu se zákonem č, 563/ 1991 Sb.. o účetnictví,ve znění
pozdějšich piedpisťl. a je povinen \,ést samostalnou prukaznou evidenci o použitía q'rlžití
poskltovatelcm poskytnutých fi nalrčnícIr prostředků.

2, Piijemce

3, Doba, v nížmá b]it dosažcno účelu,na

kterýje dotace posk}.tnuta, je stanovena do

31. ]2.2017

,l. Závěrečné vyúčto_váníje piíjemce poviDen předložit do 30 kalendářních dnů od okamžiku
ukončenídotacc d]e Cl. IlI.. odst. 3 této smlouw,
piijence povinen nejpozději do 15 kalendářnich
dnů od termínu vyúčtov.iníuvedeného . Č-], IIl,. odst, 4 telo sm]ou\ \ \ rátit na účetposk},tovatele
íuvedcn vc fomluláij v!ťLčtovánídotace
5. Nevyčerpanéposk}tnuté finaDčníplostředky je

6, Příjemceje povinen vtítit poskytovatelem posk),tntrté finančníprostředky nebojejich část, pokud
je užil v rozporu s účclcm,na kte{ mu byiy tyto finančníplostředky posk)-tnuty, a to nejpozději ve
lhťltě 30 dnů od data doručenípiscnlné výZv"v obce Vinaiice.

7, lříjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od lennínu vyúčtováníuvedenóho
v Čl. III.. odst. 5 této snlouv,v vlátil veškeré poskytnuté finančníprostředky na účetposk}tovatelc
v případě. že nepřcdložii v}.tlčtování v tťrmlnu a lozsahu u\ cdenem v ť 1, l,_ odst. 4 této smlouvy.

8, Roáodným dnem pro vrácení finančníchprostiedků výše uvedenýcl,] je den, kdy je platba

připsána na ílčetposk}tovatele,

9. Přijemce.je povinen bez Zb}tečného prodlení písemnč infomovat posk!,tovatele o jakékoliv
změně v údaiíchuvedených ve smlollvě ohledně jeho osoby, účeludotace, a o všech dalších
okolnostech. které mají nebo by mohly mít vliv na plněníjeho povinností podlc této srnlou\,},.

Clánck

lv.

Kontroln hosDodaření a §ankce za nedodrženi účelua Dodmínek smlou!ry

1,

Příslrršnéorgány poskytovatele.jsou oprávněny zcjmétra v soularlu s § 9 odst, 2 Zákona č,
320/2001 Sb., o llnančníkontŤole. ve zněni pozdějšich piedpisů, provádět konlroly dodržení
účelua podmínek. Za ktelých b!,la účelovádotace posk}-tnuta a čerpána,

2,

Piíjemce bere na vědomí, žc porušení povinností stanovených touto ýnlouvou bude řešeno jzůo
po ršenírozpočtovékázně \,e smyslu ust. § 22 Zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.v platném znění, a to vpřipadě pokud přtemce nesplní
povinnost k vráceni dotace nebo její části dobrovo]ně na \,ýz\,u posk}tovatele vjím stanovené
lhútě.

Veškeréplatby jako důsledky porušeni zá\,azků provede příjemce fornou bezhotovostniho
pievodu na účetposk)tovatele.

článek v.
záyěrcčná u§tanoveni
1.

Příjemce výslovně souhlasí stím. ab,v tato sm]ouva byla vedena v evidenci smiuv, ktcrá je
vcřcjnč piístupná a klerá obsahuje údaje zejména o smluvních stianácl,L předmětu smlouv),. výši
finančniho plnění. a datrtm jejího podpisu,

V případě rozhodnutí o přcměně piíjemce, i.tzi, zániku s liLvidací či rozdělení 11a dva či vícc
samostatných subjektů \,době účinnostitéto smlouly, je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovate]e Za úče]emsdčleníinfornacc, iak posk)tnutou dotacj vypoiádat
v návaznosti na tuto skutečnosl. V případě, že dochází u přijemce kzániku s likvidací, je
příjemce povinen vrátit nedočelTanéprostiedky poskytovateli, a to nejpozději do zahájcní
likvidace příjemce. V případě, že v důsledku Zániku přťemce s likvidací není možnévyčerpat
dotaci, ná účelna který byla posk}tnuta, je příjence povinen vrátit celou částku posk}tnuté
dotace poskytovateli, a to nejpozdě|i do zahájeni likvidace příjenrce,

3.

Veškeré změny a doplŇy ktéto smlouvě lze činit pouze formou píscmných, očíslovaných
dodatků.

4.

Tuto smlouvu lzc zrušjt dohodou smluvnich stran v souladu s ust. § 167 odst. 1 písm, a) Zákona
č. 500/2004 Sb,, správní řád, v platnén znční.Taková dol,toda nrusí b;it písen,ná a musí v ní být
uvedeny dťlvody. které vedly k ukončenísm]ouvy včetnčvzájemnóho vypořádání pláv a
závazkít,

), Tato smlouva je \Thotovcna ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si poneclrá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdržípříjence.
ó,

Talo smlouva nabývá účinnostidncm podpisu obou smluvních stran,

,/.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem sm]ouvy seznámily, porozumčIy ji a smlouva plně
vyjadřujcicjich svobodnou a vťnou vůli,

8.

Poskytnutí dotace by]o schváleno rrsnesenim Zastupjtelstva obce Vinařice dne 21,1

ve vjnaiicích dne:

2016

3-!],71]]7

Za poskvto!atele:

lt

1,

Za DřiiemceI

"

i,/tr

Jiií Plotiva

staťosta obce

OBEC YII!-AŘICE
2-] 0- \-]\AŘICE
ok.e S KLÁDNO ,i

Jan Šašek
piedseda oddílu

SPORTOVNÍ KLUB

V|NAŘlcE z,s.
ló,, 7a9 21 a13

