Obec Přibice, Přibice 348, 691 24

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice Č. DOT 1/2020
I.
Preambule
Zastupitelstvo obce Přibice rozhodlo na svém zasedání dne 22. 6. 2020 v souladu
s ustanovením * 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o poskytnutí dotace.
Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném mění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
mění a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném mění.
„.

Smluvní strany
Obec Přibice
Zastoupená Ing. Miroslavem Effenbergerem, DiS., starostou obce
Sídlo: Přibice 348, 691 24
IČO: 00600211, DIC: CZ00600211
Číslo účtu: 40600266 14/6800
(dále jen poskytovatel)
a
Právnická osoba:
Název, příp. obchodní firma: Tělovýchovná jednota Přibice, z. s.
Zastoupená: Martinem Janíčkem, předsedou
Sídlo: Přibice 428, 691 24
iČo: 18511864
Číslo účtu: 1381878339/0800
(dále jen př(jemce)
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na úhradu běžných provozních výdajů příjemce.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů na nákup nemovitostí, na nákup a provoz
mobilních telefonů, na potraviny a pohoštění (s výjimkou akcí pořádaných pro děti),
na dary, na dárkové a podobné poukazy, na stravenky, zábavní pyrotechniku, pojištění, na
zahraniční cesty, na členské příspěvky, na pokuty a jiné sankce, na úroky z úvěrů a půjček
a na úhradu mezd a souvisejících zákonných odvodů na pojištění, s výjimkou mzdových
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nákladů a souvisejících zákonných odvodů na pojištění pro dohody o provedení práce
a dohody o pracovní činnosti uzavřeně na práce údržbářů a správců.
IV.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu obce Přibice příjemci neinvestiční dotaci ve
výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
2. Prostředky dotace budou poukázány bankovním převodem na účet příjemce uvedený v čl.
II. smlouvy jednorázovou splátkou ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

V.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel, na který mu byly
poskytnuty a který je specifikován v čl. III. této smlouvy.
2. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
3. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné sledování
použitých prostředků dotace.
4. Příjemce dotace je oprávněn využít prostředky z poskytnuté dotace do 30. 11. 2020.
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího.
5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních
dokladů prokazujících použití dotace. Příjemce je povinen opatřit účetní doklady, na které
byla čerpána dotace textem „Hrazeno z dotace obce Přibice“
6. Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly
čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tornu veškeré potřebné podklady
a informace jak po celou dobu čerpání prostředků dotace, tak i při kontrole následné.
7. Příjemce dotace předloží poskytovateli závěrečné finanční vypořádání dotace do
15. prosince 2020. Nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku je příjemce
rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.
8. Závěrečné finanční vypořádání dotace bude obsahovat zejména kopii:
a) dokladu o přijetí peněžních prostředků na bankovní účet příjemce,
b) prvotních účetních dokladů s označením dle článku V. bod 12. smlouvy,
c) dokladu o platbě za prvotní účetní doklady (bankovní výpis, výdajový pokladní
doklad; příjmový pokladní doklad od dodavatele v případě platby v hotovosti či
doklad o platbě za dobírku),
d) účetního dokladu o zaúčtování prostředků dotace do výnosů/příjmů a nákladů/výdajů
příjemce či dokladu o evidenci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce
(např. výpis z hlavní knihy, peněžního deníku, daňové evidence).
Poskytovatel může požadovat doložení dalších dokladů prokazujících použití prostředků
dotace.
9. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání neoprávněně zadržených, nebo použitých prostředků dotace zhoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
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10. Nedodrží-Ii

příjemce povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy nebo bude-li
po provedené kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem, na nějž byla
poskytnuta, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením
doručeným příjemci.
11. Je-li příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny právní formy příjemce
přechází podmínky a povinnosti dané smlouvou na nástupnickou organizaci. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část
prostředků dotace na bankovní účet poskytovatele uvedený v či. II smlouvy do 14 dnu ode
dne vstupu do likvidace. Do stejného termínu předloží poskytovateli závěrečné finanční
vypořádání dotace dle čl. V. bod 8. smlouvy.
12. Příjemce dotace je povinen na všech svých propagačních materiálech uvádět text: „Za
podpory obce Přibice“.

VI.
Sankční podmínky
V případě porušení podmínek použití dotace a povinnosti příjemce bude poskytovatel
postupovat dle * 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění a následně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Spory
z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje dle správního řádu v přenesené
působnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno.
2. Obě strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé
yule, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změna smlouvy je možná pouze písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
V Přibicích dne:

ZoZo
TěIovýchov~á je pota~.
‚lPřibic4 2,g‘~‘—
příjemce

