VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
ve smyslu ustanovení § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouva")

Ev. číslo: 90121
Obec Kyšice
Horní Náves 136, Kyšice 330 01
IČ:00258024
č. ú. 1003039300/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s.
zastoupená v této věci pani Mgr. Maninou Beranovou, starostkou
(dále jen ,,poskytovatel")
a
TJ Sokol Kyšice, z.s.
IČ: 14704960
se sídlem Na Dráha 85, 330 01 Kyšice
zastoupená panem Janem Baumrukem, předsedou
č. ú. 126424490/0300, vedeného u ČSOB
,(dále jen ,,příjemce")
(ve smlouvě společně dále jako ,,smluvní strany")

I.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace a to na základě příjemcem podané
individuálni žádosti. Účelem poskytnuti dotace je realizace:
') Zajištění rozhlasu (dodávka a montáž audio zařízení na víceúčelové hřiště)
b) Provozování a údržba víceúčelového hřiště (náklady spojené s dodávkou elektřiny,
vodné, stočné, poplatek za svoz komunálního odpadu, nákup vysokotlakého čiStiče
K=her)
') Zajištěni účasti na soutěžích (náklady na startovné a na rozhodčí)
') Nákup sportovního vybavení a potřeb (nákup míčů, síti, dresů pix) děti a mládež)
Takto vymezeného účelu bude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 31.12.2021
II.
výše dotace

příjemci je ve smyslu ČI. I této Smlouvy poskytována dotace ve výši 85.440,- KČ (slovy:
osmdesátpěttisícčtyřistačtyřicetkorun českých).
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit výlučně v souladu s účelem poskytnuti dotace
uvedeným v ČI. I..této Smlouvy.
III.
Práva a povinnosti příjemce dotace
l) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci jen za účelem uvedeným v ČI. I. Smlouvy nejpozději do
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3 1.12.2021. Dotaci nelze převádět do roku následujícího. Dotace bude příjemci poukázána
jednorázově na účet příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy nejpozději do 30 dnů od
uzavřeni této smlouvy.
Příjemce není oprávněn provádět jakékoliv měny účelu, pro který byla dotace poskytnuta
bez písemného schváleni poskytovatelem.
Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v ČI. I. této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet následující podmínky při
použití peněžních prostředků.
Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
Po splněni účelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finanční
vypořádáni dotace nejpozději do dne 31.1.2022 a to v rozsahu stanoveném pravidly pro
poskytováni individuálni dotace obce Kyšice. Nejpozději k tomuto terminu je příjemce
rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví této
Smlouvy, připadnou nevyčerpanou část peněžních prostředků z poskytnuté dotace.
Příjemce doloží vyúčtováni soupisem dokladů předkládaných dokladů a kopiemi všech
prvotních a dalších dokladů, prokazující čerpáni dotace a vztahující se účelu dotace.
Vráceni nevyčerpaných prostředků podle odstavce II. této smlouvy nezakládá právo
příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujících obdobích
Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace. Zejména je příjemce

povinen oznámit poskytovateli, že dojde k jeho přeměně nebo zrušení. O uvedeném je
příjemce povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy se o
takovéto zrněně dozvěděl.
8) Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele.
9) Příjemce dotace zajisti vhodné propagování finanční účasti obce na svých akcích, bude
poskytovat podklady pro zveřejnění akci v Kyšickém zpravodaji, včetně fotodokumentace.
Příjemce dotace se dále zavazuje, že se na výzvu Poskytovatele bude podílet na přípravě i
realizaci jakékoliv akce pořádané či spolupořádané poskytovatelem.
10) Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačních údajů uvedených
v záhlaví zveřejněna na úřední desce poskytovatele dotace a rovněž tak souhlasí s užitím
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.
IV.
Finanční kontrola

l) Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodrženi podmínek,
za kterých byla příjemci dotace poskytnuta.
2) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle
ČI. 5.1 této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k
nahlédnuti originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace.
3) Originály účetních dokladů budou uloženy u příjemce dotace pro další připadnou kontrolu,
a to po dobu riejméně 5 ti let.
V.
Důsledky porušení povinností příjemce

l) V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný v či. I.

této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, nebo poruší některou z
povinnosti uvedených v této Smlouvě, dopusti se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanoveni § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
mění pozdějších předpisů.
2) V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci případně její část, k niž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy a to ve lhůtě do 15 dnů od písemného
uplatněni tohoto požadavku. V případě nedodržení této lhůty je povinen poskytovateli
dotace uhradit penále ve výši 5 %0 denně z neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, nejvýše však do výše poskytnuté dotace.
VI.
Ostatní ujednání

l) Spolu s dotací se poskytuje nepeněžité plnění ve formě bezplatného pronájmu prostor
velkého sálu KD Kyšice pro sportovní účely v rozsahu 56 hodin - dle rozpisu viz příloha 2.
VII.
Závěrečná ustanovení
2) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
"3) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Obsah této Smlouvy může být měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5) V případě, že se kterékoli ustanoveni této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanoveni této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazuji nahradit toto neúčinné
ustanoveni Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního neúčinného ustanovení Smlouvy.
6) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7) Smluvní strany prohlašují, že se důkladnč seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sepsána v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, na důkaz čeho připojují svoje podpisy.
8) Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Kladně
rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Kyšice. Datum jednáni:l0.2.2021 a číslo
usnesení 15/1/2021.
V Kyšicích dne
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poskytovatel

.

OČc·j KYSiCk
.

Zveřejněno dne:

okres Plzeň -město

jb" 330 01 Kyšioe
lČ' 14704960
Odstraněno dne:

