neinvestiční
dotace
individuá|ní
Smlouvao poskytnutí

č. 2l2ol9

pravidlechúzemních
rozpočtů,
ve znění
pod|e$ 10aa násl.zákona25o/2oooSb.,o rozpočtorných
jen
(dále
pozdějších
předpisů
,,1ákon,,|
Poskytovatel:ObecVlkov
Sídlo:
V|kov120
|čo:oo273198
čís|o
bankovníhoúčtu:
I26z955L/oLoo
Zastoupený
Veverkou
starostouobceIng.Jaroslavem
(dálejen,,Poskytovate|)
Příjemce:

TělocvičnájednotaSokolV|kov
Síd|o:
V|kovč.p. t2o,55101 Jaroměř

tčo:
aaozzoro

číslo
účtu:
264337897|o3oo
Zastoupený
starostou
Zdeňkem
Krejčím
a jednate|kou
Stanislavou
Mare|ovou
(dálejen,,Příjemce,,)
1
Preambule
podaldne LL. t2.2018Žádosto poskytnutí
1. Příjemce
všechny
náležitosti
dotace,kteráobsahova|a
jen ,,žádost.,).
uvedenév 5 10a odst. 3 zi|<919^|{ate
Poskytovate|se rozhod|žádostipříjemce
vyhovět,a to usnesením
č.*/.č.K.J''íZastupite|swa
obceV|kovze dne 14. t2.2oL8.Tatosm|ouva
poskytnutídotace
upravujepodmínky
a právaa povinnosti
sm|uvních
stran.
2. Dotacíse rozumípeněžníprostředky poskytnutéz rozpočtuposkytovatelepříjemcina úče|
stanovený
v bodě3 tétosmlouvy.

čt.
z
Výšedotace a úhrada
3. Ce|kováuýšedotacečiní80 000 Kč.Zdrojemkrytídotaceje v plnévýširozpočetposkytovate|e.
jednorázově
DotacebudePříjemcivyp|acena
v p|névýšina bankovníúčet
26433789710300
čís|o
do 31.3.20L9.
čl.g
Úče|dotace a termíny rea|izace
1. Dotacese poskytujena úhraduenergiív soko|ovně,obnovu inventářea technickouúdržbu
jízdného
sokolovny,
výdajena akce(úhrada
pro dětive
na sportovní
akce,zajištění
akcízejména
.
jen
V|kově) dá|e ,,Projekt,,.
popsanému
2, Příjemcedotacese zavazujepoužítdotacik úče|u
v čl.3 tétočástismlouvya za
podmínek
právními
předpisy.
stanovených
toutosm]ouvou
a p|atnými

3. Příjemce
se zavazujedodržettermínzahájení
realizaceProjektudne 1. 7.2o7ga termínukončení
reafizaceprojektutS. t2.2}tg.

čl.s

Výdaje hrazenéz dotace

Finanční
prostředkydotacesmíbýt použitypouze
na provozní
nákladyProjektu.Do výdajů
ne|ze
zahrnoutnákladyna reprezentaci,
odměnyč|enů
orgánůPříjemce,
zákonné
sankce.
V případě,že je příjemcedotace plátcem
daně z přidanéhodnoty a u výdajůhrazených
z prostředků
dotaceje oprávněnk odpočtu-daně
na u,iupupod|ezákona č.235/2oo4
Sb.,o dani
z přidanéhodnoty,ve zněnípozděJšLhpředpisů,
n",'i uit z prostředků
dotace
hrazena
daň
z přidanéhodnoý.

čt.
s

Finanční
vypořádánídotace

ili:ilfiJů:il''j'l,:"

t5,L2.2019
předložit
finanční
vypořádání
dotace
natiskopisu,
ktený
tvoří

2 . Nevyužitéfinančníprostředky dotace
vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovate|e
č.7262955L/o7oonejpozději
do dne L5. 72. 2o7g.

Čl.t
l
Přeměna a zrušeníPříjemcebez tikvidace
7 . Pokuddojdev průběhureatizaceProjektu
nebopřed uplynutím
udržite|nosti
Projektuke zrušení
Příjemcebez likvidace,přecházej
í [ráva a povinnostiz této sm|ouvy právního
na
nástupce
Příjemce.
Stejněse postupuje,pokud Příjemce
bude osobáu zúčastněnou
na přeměněpod|e
Sb., o přeměnách obchodníchspolečností
a družstev,u" ,iěni pozdějších
;?::li':.',5/2oo8
2 . Příjemceje povinenoznámitskutečnosti
uvedenéV tomto odstavcibez zbytečného
odkladu
Poskytovateli
a zajistit,aby projektpřeměnyobsahova|
označení
právníhonástupce,na kterého
piynoucí

il:.l1f/j#'JlfinťJila

ztéto
sm|ou"y.
Přil;;; není
oprávněn
dolončit
přeměnu

Ó.g
Přeměna a zrušeníPříjemces |ikvidací

Pokuddojdev průběhurealizaceProjektu
nebopřed uplynutím
udrŽite|nosti
Projektuke zrušení
Příjemce
je povinností
s likvidací
Příjemceoznámitzrušení
a Vstupdo tikvidacebez zbytečného
Poskytovateli.Tuto povinnóstplníjménem
rrl;emca povotaný]ikvidátor.Likvidátorje
;:lf:;
o před|ožit
Poskytovateli
nejpozději.do
30 dnůod vstupudo likvidacefinanční
vypořádání
dotaceke dniVstupuPříjemce
dó tirvidace
o vrátit nevyčerpanou
částdotace Poskytovate|i
na účetuvedenýv čl.6 tétosmlouvy
nejpozdějido 30 dnůod vstupudo likvidace.
Prostředkyse považují
za vrácenédnem
připsánína bankovní
účet
poskytovate|e

prostředků
i da|šíčást
finančních
nadrámecnespotřebovaných
má právopožadovat
2. Poskytovatel
dotace,pokud nebudoudodrženyvšechnypodmínkytétosmlouvy.Poskytovatelbude v tomto
pod|eč|.9tétosm|ouvy.
případěpostupovat

čl.g
Dalšípodmínkyposkytnutídotace
je povinenpři realizaciProjektuuskutečňovat
zadáváníveřejnýchzakázekv sou|adu
Příjemce
ve zněnípozdějších
Sb.,o veřejnýchzakázkách,
č,.L3712006
s podmínkamistanovenýmizákonem
při
povinni
Projektu
reaIizaci
je.li
Příjemcijsou
pod|e
zákona.
ostatní
předpisů, zadavate|em
tohoto
ve znění
zakázkách,
Sb.,o veřejných
postupovat
v soutadus podmínkami
5 6 zákonač.L3712006
předpisů,
pozdějších
se na ně tentozákonnevztahuje.
ačkoliv
na jakýmají
dotacemusíbýt z dokladůzřetelnýúče|,
z prostředků
výdajůhrazených
2 . U veškených
být prostředky vyna|oženy.
změnách,kterémohou mítvliv na
o veškených
3 . Příjemceje povineninformovatPoskytovate|e
poskytnutí
tétodotace.
dodatkůa její
je povinenřádně uchovávatoriginá|Sm|ouvyvčetnějejíchpřípadných
Příjemce
projektupo
s reaIizací
souvisejících
pří|ohy,
dok|adů
a dalšídokumenty
veškeré
originá|yúčetních
uvedeným
způsobem
projektu'Dok|adybudou uchovány
financování
dobu 10 let od ukončení
sb.
předpisů,
a v zákonéč.49912004
ve zněnípozdějších
v zákoněč.563/1991Sb.,o účetnictvl
předpisů.
Příjemce
ve
zněnípozdějších
zákonů,
něktených
a o změně
spisové
s|užbě
o archivnictvía
Vstupdo objektů
Poskytovate|e
je v tétoIhůtěpovinenumožnit
nebozmocněncům
zaměstnancům
jim
jeho
přístup
dokumentaci
k
veškeré
projektem
rea|izací
a
umožnit
pozemky
a
dotčené
a na
podmínek
plnění
povinenza účelem
tétoSmlouvyposkytovat
ověřování
projektu.
Dá|eje příjemce
požadované
informacea dokumentaci.
subjektům
uvedeným
je povinenvéstoddělenouanalytickou
evidencio projektuv sou|aduse zákonem
účetní
5. Příjemce
předpisů.
účetnictvípod|e
kteřínevedou
Příjemci,
ve
zněnípozdějších
o
účetnictví,
č.563/1991Sb.,
dotacedaňovouevidencipod|ezákona
tohotozákona,jsou povinnivéstv případěposkytnutí
předpisů,rozšířenou
o dodatečné
Sb., o daníchz příjmů,ve zněnípozdějších
č.58611992
požadavky:
musísp|ňovat
a|edaňovouevidenci,
kterénevedouúčetnictví,
dok|adprosubjekty,
a) přís|ušný
ve
předepsané
dokladuve smys|uzákonač.563/1991Sb.,o účetnictvl
ná|ežitosti
účetního
sb.,
č.
563/1991
předpisů
11
zákona
pozdějších
f
ustanovení
uýjimkou
bodu
s
znění
5
předpisů
ve zněnípozdějších
o účetnicWl
srozumitelnéa průběžné
b) předmětnédoklady musí být správné,úpIné,průkazné,
jejich
trva|ost
vedené
způsobem
zaručujícím
chronologicky
daňovouevidenciv p|ném
kontro]nímu
orgánuna vyžádání
c) při kontroleposkytnepříjemce
rozsahu
projektu,ke
příjmya uýdajejsou ana|yticky
vedenyve vztahuk příslušnému
d) uskutečněné
jednoznačně
názvem(postačí
označeny
kterému
se vážou,tzn.,žedok|adymusíb'itřádněa
pět čís|ic
(postačí
posledních
registračního
čís|em
i zkrácenýnázevprojektu)a registračním
projektu).
čís|a
projektuje příjemcepovinens veškeným,
Po dobu rea|izaceprojektua po dobu udržitelnosti
řádnéhohospodářea nesmítento
z dotacenak|ádat
s péčí
byťijen částečně,
majetkemzískaným,
právem,a anijinýmvěcnýmprávemtřetíosobyfiakoje
zástavním
majetekanijeho částizatížit
převod práva).Věcnébřemenoje možnézříditpouze
právo či zajišťovací
např. zadrŽovací
poskytovate|e.
souh|asem
s písemným

7. Příjemcenesmímajetekpořízený
z poskytnutédotace po dobu rea|izaceprojektu
a po dobu
udržitelnosti
projektupřevéstna;inouo-iu
bez předchoiit,opi,"'ného souh|asuposkytovate|e.
Příjemcemusízabezpečit,
že.pronajatýmajetekpořízenýz dotace
nebudedátejeho nájemcemči
vypůjčite
lem přenechán k užÍvá
nítrlti,osoue.

Ó. ro

Porušení
rozpočtové
kázně
1. Příjemce
dotacesedopustí
porušení
r9z1ďtové
kázně,pokudnedodrží
podmínky
stanovené
smlouvou.
touto
PokudPříjemce
dotacenedodrží.ie.l
po"ziuiotacestanovený
touto
smlouvou,
seporušení
dopustí
rozpočtové
káznědle5 22zákonae. zsolzooólb.,
o rozpočtovrých
pravidlech
rozpočtů,
územních
ve zněnípozdějších
předpisů.
v tat<ovem,prip.je
uloží
Pbskytou.tj
oa*d
rozpočtové
porušení
za
kázněve výšičástkyneoprávněne
pouiitri.íprostředků
spolu
povinností
s
pená|eve vlýši
zaplatit
1 promiledenněz neoPrávněne'pouzitýcrr
prostředků,
nejvýše
však
do
rnýše
této
30 dnůod rozhodnutl
Roskytov.."r"
neoprávněně
použitých
;::ll!;".'iť
prostředků
" "Jiení
2, Zaménězávažné
porušení
podmínek,
jehož.důsledkem
je utožení
odvoduza porušení
kázněnižší,
rozpočtové
neŽodpovídá
výšineopriávněně
p"'Ii.v.n iiio ,.o.z"n,7ctr
prostredků,
zejména
považuje
se
nedodržení
podminek
stanovených
v
ooác
a
táto
smlouvy.
V
takovém
případě
Poskytovatel
uloží
odvod.zaporušení
rozpočtové
kázně ús-i'o* z částky
poskytnutých
prostředků,
finančních
v souvistosti
""
s jejichž
pouziti' došto
k po'sáii
rozpočtové
kázně.
I

čl.ro

Závěrečnáustanovení
1. Tatosm|ouvanabrývá
účinnostidnem
podpisuoběmasmluvnímistranami.
2. Smlouvasmíbýtměněnapouzepísemnýmičístovanými
dodatky.
3. Smlouvaje vyhotovenave dvou
stejnopisech,
z nichžkaždástranaobdrží
jedenV'ýtisk.
4. Na důkazvlýs|ovného
souhtasus obsahema všemi
ustanoveními
této smtouvya svépravé,
vážnévůte,je tato sm|ouvapo jejím
přečtenísmtuvnímistranami
vlastnoručně
i:,T*Í.:
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Stanislava
Mare|ová
starostaT.J. SokolVlkov jednatelka
T.J. SokolVlkov
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