
Smlouva o poskytnutí individuá|ní neinvestiční dotace
č. 3l2ol8

pod|e 5 10a a nás|. zákona 25012000 Sb', o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,Zákon,,)

Poskytovatel: ObecVlkov

Síd|o: V|kov 120

|čo:oo273198
čís|o bankovního účtu: L262955l/o1oo
Zastoupený starostou obce Jiřím Nepokojem

(dá|e jen,, Poskytovate|)

Příjemce: Tě|ocvičná jednota Soko| V|kov
Síd|o:  V|kov č. p.  120,  55101Jaroměř
|čo:48622010

Čís|o účtu: 264337 897 lo3oo
Zastoupený starostou Zdeňkem Krejčím a jednate|kou Stanis|avou Mare|ovou

(dá |e jen,,Příjemce,,)

1
Preambule

1. Příjemce poda| dne 2I' L1'' 20L7 Žádost o poskytnutí dotace, která obsahova|a všechny ná|ežitosti
uvedené v 5 10a odst. 3 Zákona (dá|e jen ,,Žádost,,), Poskytovate| se rozhod| žádosti příjemce
vyhovět, a to usnesenímč,t3/38/2017 Zastupite|stva obce V|kov ze dne 15. 12'2077.Tato sm|ouva
upravuje podmínky poskytnutídotace a práva a povinnosti smIuvních stran.

2, Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovate|e příjemci na úče|
stanovený v bodě 3 této sm|ouvy.

Čl. z
Výše dotace a úhrada

3' CeIková rnýše dotace činí 80 ooo Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovate|e.
Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v p|né výši na bankovní účet čís|o 264337897/03oo
do  31 .  3 .2018 .

čl. g

Účel dotace a termíny rea|izace

L Dotace se poskytuje na úhradu energií v soko|ovně, obnovu inventáře a technickou údržbu
sokolovny, výdaje na akce (s|etové ob|ečení, výdaje na pobyt na s|etu, úhrada jízdného na sportovní
akce), zajištění akcí zejména pro děti ve V|kově (Dětský karneva|, VeIikonoční náves, V|kovské
prázdniny, divadeIní představení v soko|ovně a da|ší akce) - (dá|e jen ,,Projekt,,).

2' Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci k úče|u popsanému v č|. 3 této části smlouvy a za
podmínek stanovených touto smlouvou a p|atnými právními předpisy.



3 . Příjemce se zavazuje dodržet termín zahájení rea|izace Projektu dne 1. 1. 2018 a termín ukončení
reaf izace Projektu L5. L2. 2078.

čt. s
Výdaje hrazené z dotace

Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní nák|ady Projektu. Do výdajů ne|ze
zahrnout nák|ady na reprezentaci, odměny č|enů orgánů Příjemce, zákonné sankce.

V případě, že je příjemce dotace p|átcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených
z prostředků dotace je oprávněn kodpočtu daně na Vstupu pod|e zákonač,235/2004 Sb', o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň
z přidané hodnoty.

čl. s
Finanční vypořádání dotace

Příjemce je povinen do 15' 72. 2oL8 před|ožit fínanční vypořádání dotace na tiskopisu, kteryi tvoří
pří|ohu této sm|ouvy.

Nevyužité finanční prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovate|e
č, L262955L / oL}o nej pozděj i do d ne 75. 12' 2oL8,

Čl.l
Přeměna a zrušení Příiemce bez |ikvidace

Pokud dojde v průběhu rea|izace Projektu nebo před up|ynutím udržite|nosti Projgktu ke zrušení
Příjemce bez |ikvidace, přecházejí práva a povinnosti z této sm|ouvy na právního nástupce
Příjemce' Stejně se postupuje, pokud Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně pod|e
zákona č'I25/20o8 Sb., o přeměnách obchodních spo|ečností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů'

Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené V tomto odstavci bez zbytečného odk|adu
Poskytovate|i a zajistit, aby projekt přeměny obsahovaI označení právního nástupce, na kterého
přecházejí povinnosti a práva p|ynoucí z této sm|ouvy. Příjemce není oprávněn dokončit přeměnu
bez souhlasu Poskytovatele.

čl. g

Přeměna a zrušení Příjemce s Iikvidací

Pokud dojde v průběhu rea|izace Projektu nebo před up|ynutím udržite|nosti Projektu ke zrušení
Příjemce s |ikvidací je povinností Příjemce oznámit zrušení a vstup do |ikvidace bez zbytečného
odk|adu Poskytovate|i '  Tuto povinnost p|ní jménem Příjemce povo|aný |ikvidátor. Likvidátor je
povinen

o před|ožit Poskytovate|i nejpozději do 30 dnů od vstupu do |ikvidace finanční vypořádání
dotace ke dniVstupu Příjemce do |ikvidace

o vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovate|i na účet uvedený v č|' 6 této sm|ouvy
nejpozději do 30 dnů od Vstupu do |ikvidace' Prostředky se považují za vrácené dnem
připsání na bankovní účet poskytovate|e
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2' PoskytovateI má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i dalšíčást
dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této sm|ouvy. Poskytovate| bude v tomto
případě postupovat pod|e č|. 9 této sm|ouvy.

čl. g
Další podmínky poskytnutí dotace

Příjemce je povinen při reaIizaci Projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souIadu
s podmínkami stanovenými zákonem č. I37 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, je-|i zadavateIem podIe tohoto zákona. ostatní Příjemcijsou povinni při reaIizaci Projektu
postupovat v sou|adu s podmínkami 5 6 zákona č' L37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ačkoIiv se na ně tento zákon nevztahuje.

U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dok|adů zřete|ný úče|, na jaký mají
být prostředky vynaIoženy.

Příjemce je povinen informovat Poskytovate|e o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace'

Příjemce je povinen řádně uchovávat originá| Sm|ouvy včetně jejích případných dodatků a její
pří|ohy, veškeré origíná|y účetních dok|adů a da|ší dokumenty souvisejících s reaIizací projektu po
dobu 10 |et od ukončení financování projektu. Dok|ady budou uchovány způsobem uvedeným
v zákoně č.563/1991' Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/zoo4 sb,
o archivnictví a spisové s|užbě a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů' Příjemce
je v této Ihůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům PoskytovateIe vstup do objektů
a na pozemky dotčené projektem a jeho rea|izací a umožnit j im přístup k veškeré dokumentaci
projektu. Dá|e je příjemce povinen za úče|em ověřování pInění podmínek této Sm|ou,vy poskytovat
uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.

Příjemce je povinen vést oddě|enou ana|ytickou účetní evidenci o projektu v sou|adu se zákonem
č' 563/799I Sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví pod|e
tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci pod|e zákona
č,586lL992 Sb', o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné
požadavky:

a) přísIušný dok|ad pro subjekty, které nevedou účetnictví, aIe daňovou evidenci, musí sp|ňovat
předepsané ná|ežitosti účetního dok|adu ve smys|u zákona č' 563/199L Sb', o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů s výjimkou bodu f ustanovení 5 11 zákona č. 563/1991 sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

b) předmětné dok|ady musí být správné, úpIné, průkazné, srozumiteIné a průběžné
chronoIogicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvaIost

c) při kontrole poskytne příjemce kontro|nímu orgánu na vyžádánídaňovou evidenci v plném
rozsa h u

d) uskutečněné přÍmy a výdaje jsou ana|yticky vedeny ve vztahu k přís|ušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn',že dok|ady musí být řádně a jednoznačně označeny názvem (postačí
i zkrácený název projektu) a registračním čís|em (postačí pos|edních pět čís|ic registračního
čís|a projektu).

Po dobu reaIizace projektu a po dobu udržiteInosti projektu je příjemce povinen s veškerým,
majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nak|ádat s péčí řádného hospodáře a nesmítento
majetek ani jeho části zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je
např. zadržovací právo či zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze
s písemným souhIasem poskytovateIe.
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Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu reaIizace projektu a po dobu
udržiteInosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhIasu poskytovateIe.

Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dá|e jeho nájemcem či
vypůjčiteIem přenechán k užívánítřetí osobě'

Ó. ro
Porušení rozpočtové kázně

Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené touto
smIouvou. Pokud Příjemce dotace nedodrží účeI použití dotace stanovený touto smIouvou, dopustí
se porušenírozpočtové kázně d|e 5 22 zákona č,25012000 Sb., o rozpočtových pravid|ech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě u|oží Poskytovate| odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši částky neoprávněně použitých prostředků spo|u s povinností zap|atit
pená|e ve výši 1 promi|e denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této
částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí Poskytovate|e o vrácení neoprávněně použitých prostředků
včetně pená|e.

Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je u|ožení odvodu za porušení rozpočtové
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, se považuje
zejména nedodržení podmínek stanovených v bodě 8 této sm|ouvy. V takovém případě u|oží
Poskytovate| odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši L0% z částky poskytnutých finančních
prostředků, v souvisIosti s jejichž použitím doš|o k porušení rozpočtové kázně.

čl. ro
Závěrečná ustanovení

Tato smIouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Sm|ouva smíbýt měněna pouze písemnými čís|ovanými dodatky.

Sm|ouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,znichŽ každá strana obdrží jeden výtisk.

Na důkaz výs|ovného souh|asu s obsahem a všemi ustanoveními této sm|ouvy a své pravé,
svobodné a vážné vů|e, je tato sm|ouva po jejím přečtení smIuvními stranami v|astnoručně
podepsána'
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StanisIava Marelová
jednatelka T. J. Sokol Vlkov
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J i ř íNepoko j

starosta obce

Zdeněk Krejčí

starosta T. J. Sokol Vlkov
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