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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 90317
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ust § 85 písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve zněnípozdějších předpisů, a ust. § 10a odst 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,Smlouva")

Obec Kyšice
IČO: 00258024
Horní Náves 136, 330 01 Kyšice
zastoupena Ing. Hynkem Sladkým, mba, starostou obce
číslo bankovního účtu: 1003039300/5500
(dále jen jako ,,Poskytovatel" na straně jedné)
a

TJ Sokol Kyšice, z. s.
IČO: 14704960
se sídlem Na Draha 85, 330 01 Kyšice
zastoupena Janem Baumrukem, předsedou
číslo bankovního účtu: 126424490/0300
(dále jen jako ,,příjemce" na straně druhé)
(Poskytovatel a Příjemce dále společně jen jako ,,smluvní strany")
I.
Předmět Smlouvy

1.1.

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Příjemci peněžní
prostředky jako dotaci z rozpočtu Poskytovatele ve výši a za podmínek v této Smlouvě
ujednaných (dále jen ,,Dotace") a Příjemce se oproti tomu zavazuje Dotaci přijmout a
,

užít
ji za podmínek
účelem v Na
tétoDotaci
Smlouvě
a dále
v souladu
s veškerými
příslušnými
právnímia předpisy.
neníujednaných
právní nárok,
nestanoví-li
zvláštní
právní
předpis jinak.

1.2.

Příjemce požádal Poskytovatele o poskytnutí peněžité Dotace ve výši 100 000,-KČ
písemnou žádosti' ze dne 11. 1. 2017. Písemná žádost Příjemce je přílohou Č.1 této
Smlouvy. Poskytnutí Dotace Poskytovatelem Příjemci bylo v souladu s ust. § 85 písm. C) a
souvisejících zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, schváleno
Poskytovatelem na zasedání Zastupitelstva obce Kyšice (Poskytovatele) dne 15. 2. 2017
usnesením číslo 10/1/2017.

1.3.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Dotace je na základě této Smlouvy Poskytovatelem
Příjemci poskytována za účelem financování pravidelných soutěží TJ Sokol Kyšice
(provozní náklady - energie, vodné, stočné, komunální odpad, materiální náklady, míče,
dresy, sportovní a tréninkové pomůcky, přihlášky do soutěží a startovné na turnaje,
údržba areálu, úhrada za rozhodčí a cestovné - utkání, turnaje), (dále jen ,,Účel Dotace'j.
Příjemce se tímto zavazuje, že Dotaci použije výlučně na financování realizace Účelu
Dotace v souladu a za podmínek touto Smlouvou ujednaných. Stanoveného Účelu Dotace
bude dosaženo nejpozději do 30. 11. 2017.
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1.4.

Smluvní strany prohlašují, že poskytnuti' Dotace je v souladu s právními předpisy České
republiky, zejména se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpis, veřejnou finanční podporou.

1.5.

Smluvní strany dále prohlašují, že Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z
rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních
fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
II.

Poskytovaná částka

2.1.

Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytuje Příjemci k financování Účelu Dotace dle
článku l odst. 1.3 této Smlouvy peněžitou Dotaci ve výši 100 000,-KČ (slovy:
)ednostotisíckorun).

2.2.

Dotaci Poskytovatel vyplatí Příjemci bezhotovostně na bankovní účet č. ú.:
126424490/0300 a to ve lhůtě do 15kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy
oběma smluvními stranami.
III.
Podmínky poskytnutí a čerpání Dotace

3.1.

Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci za účelem realizace ujednaného Účelu Dotace ode
dne připsání Dotace na bankovní účet Příjemce, nejpozději však do dne 30. 11. 2016
(dále jen ,,Termín ukončení čerpání Dotace"). Prostředky Dotace nelze čerpat po
Termínu ukončení čerpání Dotace. Čerpáním Dotace se rozumí úhrada uznatelných
nákladů vzniklých při realizaci Účelu Dotace uhrazením peněžních prostředků v
hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb a
jiného plnění Příjemci při realizaci Účelu Dotace. Uznatelné náklady ve skutečné výši
musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do
Termínu ukončení čerpání Dotace.

3.2.

Účel Dotace může být měněn výlučně na základě písemné dohody Příjemce a
Poskytovatele.

3.3.

Příjemce se zavazuje použít Dotaci s péčí řádného hospodáře, hospodárným způsobem a
výhradně k realizaci Účelu Dotace.

3.4.

Dotace je Příjemci poskytována na úhradu uznatelných nákladů Účelu Dotace. Všechny
náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.

3.5.

Je-li Příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li Příjemce definici zadavatele
veřejné zakázky podle § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách"), je dále povinen
postupovat při výběru dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách.

3.6.

Příjemce se zavazuje zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně
platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání Dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení
a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použiti' Dotace
uvedením tohoto textu na výdajových dokladech: ,,Hrazeno z dotace obce Kyšicel
Příjemce zajistí, aby příjem Dotace byl v peněžním deníku označen ,,Dotace obce Kyšice".
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Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží, služeb a jiného plnění pro Příjemce v rámci realizace Účelu Dotace)
umožnily Poskytovateli anebo jinému kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a
účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

IV.
Práva a povinnosti Příjemce Dotace
4.1.

Příjemce se zavazuje použít Dotaci výlučně k realizaci Účelu Dotace. Příjemce je povinen
předložit (doručit) Poskytovateli po skočení realizace Účelu Dotace do 10 pracovních
dnů, nejpozději však do Termínu ukončení čerpání Dotace (viz článek Ill odst. 3.1 této
Smlouvy), finanční vypořádání Dotace (dále jen ,,Vypořádání Dotace"). Nejpozději do
Termínu ukončení čerpání Dotace je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
Poskytovatele v souladu s provedeným Vypořádáním Dotace případně nevyužitou část
Dotace, a to na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příjemce
doloží finanční Vypořádání Dotace soupisem a fotokopiemi všech prvotních účetních a
dalších dokladů označených v souladu s touto Smlouvou a prokazujících čerpání Dotace
na listině nazvané ,,Finanční vypořádání dotace". V rámci Vypořádání Dotace se Příjemce
zavazuje prokázat taktéž spolufinancování Účelu Dotace ze strany Příjemce Dotace.

4.2.

Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o
všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých
peněžních prostředků Dotace zhoršit pozici Poskytovatele jako věřitele Příjemce nebo
dobytnost jeho pohledávky. Zejména je Příjemce povinen oznámit poskytovateli do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která má nebo může mít za následek
zánik, transformaci, sloučení Příjemce, změnu jeho statutárního orgánu či zástupce,
úpadek, apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, jíž se dotýká realizace Účelu Dotace
poskytnuté Poskytovatelem příjemci.

4.3.

Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě uvedených v záhlaví této Smlouvy,
označení Účelu Dotace a výše poskytnuté Dotace na úřední desce Poskytovatele (a to i
elektronické), tj. obce Kyšice.

4.4.

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Účelu Dotace a výsledku Účelu Dotace
bude uvádět obec Kyšice jako poskytovatele poskytnutých peněžních prostředků
(Dotace). Při použití znaku obce Kyšice je Příjemce povinen dodržet pravidla a zásady
pro jeho použiti'. Příjemce se zavazuje doručit Poskytovateli v dostatečném předstihu,
nejméně však 30 kalendářních dnů předem, pozvánky na události související s Účelem
Dotace anebo Dotací (např. veřejná vystoupení, společenské akce, kulturní události,
sportovní akce, výstavy, atd. atp.) a umožnit na ně zástupcům Poskytovatele volný vstup
v rozsahu požadovaném Poskytovatelem.

4.5.

Příjemce se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek stanovených Poskytovatelem
písemnou (elektronickou) prezentaci své činnosti, své osoby anebo realizace Účelu
Dotace (dále jen ,,Prezentace Příjemce") a to zejména za účelem zveřejnění této
Prezentace Příjemce ve Zpravodaji obce Kyšice. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby
Prezentace Příjemce byla zveřejněna a zpřístupněna veřejnosti ve Zpravodaji obce
Kyšice, k čemuž touto smlouvu poskytuje Příjemce Poskytovateli bezúplatnou a
nevýhradní časově neomezenou licenci. Příjemce se zavazuje poskytnout Poskytovateli
plnou součinnost při přípravě a zveřejnění Prezentace Příjemce a zavazuje se splnit
veškeré pokyny Poskytovatele týkající se přípravy a zveřejnění Prezentace Příjemce, a to
řádně a včas ve lhůtě Poskytovatelem příjemci k tomu určené.
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4.6.

Příjemce se dále zavazuje, že se na výzvu Poskytovatele zúčastní jakékoliv akce pořádané
či spolupořádané Poskytovatelem a že na takové akci v případě zájmu Poskytovatele
představí svoji činnost, svou osobu anebo realizaci Účelu Dotace v rozsahu a za
podmínek Poskytovatelem sdělených před konáním takovéto akce.

4.7.

Příjemce se dále zavazuje, že jak v průběhu realizace Účelu Dotace, tak i po ukončení
realizace Účelu Dotace a bez jakéhokoliv časového omezení, bude dbát dobrého jména
Poskytovatele. Příjemce se zavazuje Účel Dotace realizovat v souladu s veškerými
právními předpisy a touto Smlouvou.

4.8.

Příjemce se zavazuje od účinnosti této Smlouvy a následně po dobu deseti let od
Termínu ukončení čerpání Dotace (viz článek III odst. 3.1 této Smlouvy)archivovat v
listinné a elektronické podobě tyto podkladové materiály:
- žádost o Dotaci včetně příloh
- tuto Smlouvu
- originály veškerých dokladů, prokazujících čerpání Dotace
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
- závěrečné finanční Vypořádání Dotace.
- Prezentaci Příjemce
Příjemce se zavazuje na výzvu předat Poskytovateli jakýkoliv z jím požadovaných shora
uvedených podkladů a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po doručení výzvy
Poskytovatele.
V.
Kontrolní čerpání Dotace

5.1.

Smluvní strany se dohodly, že příslušné orgány anebo zástupci Poskytovatele jsou
oprávněni kdykoli v průběhu trvání čerpání Dotace až po dobu 10 let po skončení
čerpání Dotace kontrolovat dodržování právních předpisů a podmínek poskytnutí
Dotace a realizace Účelu Dotace dle této Smlouvy.

5.2.

Příjemce se zavazuje poskytovat Poskytovateli plnou součinnost při výkonu kontrolní
činnosti dle odst. 5.1. této Smlouvy, zejména se Příjemce zavazuje předložit příslušným
orgánům anebo zástupci Poskytovatele na vyzvání Poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí a
pořízení kopií či opisů originály všech účetních dokladů prokazujících využití Dotace.
VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

6.1.

V případě, že Příjemce po ukončení realizace Účelu Dotace nevrátí převodem na účet
Poskytovatele v souladu s finančním Vypořádáním Dotace nevyčerpané peněžní
prostředky Dotace poskytnuté Poskytovatelem, považují se tyto peněžní prostředky za
zadržené ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech"). Příjemce je v takovém případě povinen Poskytovateli vrátit neprodleně
tyto zadržené prostředky na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této
Smlouvy.

6.2.

V případě, že Příjemce po ukončení realizace Účelu Dotace nepředloží finanční
Vypořádání Dotace, považují se poskytnuté peněžní prostředky v plné výši Dotace
poskytnuté Poskytovatelem za zadržené ve smyslu ust. § 22 zákona o rozpočtových
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pravidlech. Příjemce je v takovém případě povinen Poskytovateli vrátit neprodleně tyto
zadržené prostředky na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

VII.
Zajištění smluvních povinností

7.1.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení kterékoliv z povinností Příjemce
ujednaných v článku lV. této Smlouvy Příjemcem, se Příjemce zavazuje zaplatit
Poskytovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10% z poskytnuté částky (Dotace)
dle článku II odst. 2.1. této Smlouvy a to za každé jednotlivé porušení kterékoliv
povinnosti uložené Příjemci v článku lV. této Smlouvy.

7.2.

Ujednáním o smluvní pokutě není jakkoliv dotčeno právo Poskytovatele domáhat se
náhrady škody, která by případně vznikla. Smluvní strany tedy ujednaly, že Poskytovatel
má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Odstoupení od Smlouvy
nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

7.3.

Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
kúhradě.
VIII.
Skončení trvání Smlouvy

8.1.

Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

8.2.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, dojde-li ze strany Příjemce
k některému z následujících porušení této Smlouvy:
a) realizace Účelu Dotace v rozporu s právními předpisy, zejména je-li Příjemce
zadavatelem veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, a přesto nerealizuje
veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem; nebo
b) jednostranné provedení změny Účelu Dotace Příjemcem bez uzavření písemné
dohody o změně Účelu Dotace dle odst. 3.2. této Smlouvy; nebo
C) nedodržení termínů pro čerpání Dotace stanovených touto Smlouvou, zejména
nedodržení Termínu ukončení čerpání Dotace anebo termínu předložení finančního
Vypořádání Dotace; nebo
d) použití poskytnuté Dotace anebo jakékoliv její části v rozporu s Účelem Dotace dle
této Smlouvy; nebo
e) vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s odst. 3.6. této Smlouvy.

Shora uvedená porušení se považují za podstatná porušení této Smlouvy.

8.3.

Pro případ, kdy Příjemce nebude schopen zajistit realizaci Účelu Dotace nebo z vlastního
rozhodnutí nebude tento Účel Dotace realizovat, je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

8.4.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že bude Smlouva ukončena na základě odstoupení
některé ze smluvních stran, je Příjemce povinen poskytnutou Dotaci v plné výši vrátit
Poskytovateli nejpozději do 10 kalendářních dnů počínaje od doručení písemného
oznámení o odstoupení. Nevrátí-li Příjemce Dotaci Poskytovateli do 10 kalendářních dnů
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od doručení oznámení o odstoupení, považují se veškeré peněžní prostředky (Dotace)
poskytnuté Poskytovatelem Příjemci za zadržené ve smyslu ust. § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech, kdy Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytnuté peněžní
prostředky (Dotaci) Poskytovateli.
IX.
Závěrečná ujednání

9.1.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou obou smluvních stran
ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

9.2.

Tato Smlouva
stranami.

9.3.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených v této smlouvě se řídí
příslušnými právními předpisy české republiky, zejména pak zákonem o rozpočtových

nabývá

platnosti

a

účinnosti

dnem

podpisu

oběma

smluvními

pravidlech.
9.4.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního, neúčinného ustanovení.

9.5.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro
Poskytovatele a druhé pro Příjemce. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost Příjemce o poskytnutí peněžité Dotace

9.6.

Poskytovatel zveřejní tuto Smlouvu na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, je-li poskytovaná Dotace ve výši nad 50
000 KČ. Pokud bude uzavřením dodatku k této Smlouvě zvýšena nad 50 000 KČ,
Poskytovatel zveřejní Smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Smlouva včetně
dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění, stanoví-li tak
tato Smlouva anebo právní předpis.

9.7.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po jejich vzájemném projednání, dle
jejich svobodné vůle, srozumitelně, vážně a určitě, nikoli v tísni, za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kyšicích d,,

/°~\ TJ Sokol Kyšice, zs.

2 8 -02- 2017
OBEC

'°'"

Obec Kyšice
Ing. Hynek sladký, mba., starosta
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TJ Sokol Kyšice, z. s.
jan Baumruk, předseda

DoloŽka právního jednánípodle § 41 odst. l zákona o obcích
Uzavřeni' této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Kyšice na svém zasedání dne 15. 2. 2017,
usnesením č. 10/1/201 7. Pro přijetí tohoto usneseni hlasovali ze 7 členného zastupitelstva 4 přítomní
zastupitelé.

OBEC

V Kyšicích dne 2 8 -02- 2017
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