VEREJNOPRAVI{I SMLOUVA
O POSKYTNUTI DOTACE ZROZPOCTU OBCE
HORNI KOUNICE
Smlouva č.01 ]cll t:

1. obec HorníKounice

pancm Liborem Procházkou, starostouobce
zastoupená:
Horr-rí
Kounice 117.61I40 Tavíkovicc
sídlo:
00600377
IC:
bankovníspojení:
čísloúčtu:
(dálc jen,,poskytovatcI..)
a
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zastoupenýlál:
ii,,:tt' i.,":;i;ttJl :r; 1,-l -jii l;itjir,i\ir,i
sídlo:
i i,,lr,i{:l
IČ:
: r ,l ' r t ) . ' i . i ' i ) ! ' i i
DIC:
Poštovníspořitelnaa.s.
bankovníspojeni:
čísloúčtu:
(dálejcn,,příjemce..)

uzavirajívsouladu s $ l59 a násl. zákona č.500/2004Sb., správnířád' ve znění pozdějšíchprávních
ve znění
předpisů,$ l0a a násl' zákona č, 25012000Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
pozdějšíchprávníchpřcdpisůa zákonem č. 12812000Sb., o obcích(obecnízÍizeni),v platnémznění,tuto

I.
Úče|dotace
l.

investičnífinančnípodpory zrozpočtuposkytovatele
Předmětem tétosmlouvy jc poskytnutíúčclové
lti"ctltr rl;.t|iilIralrlri.rlr
xrí.išli.",
na
na realizaci ".tlllkllttr:r.tti
vc formě dotace(dále jen ,,dotace..)
základě Žádosti ze dnc 25. 2. 2019

. Dotace je poskytována na uznatelnévýdaje akce.Uznatelnými výdaji se rozumí ýdaje na úhradu
nákladůspojenýchs výstavbouzaÍizeni.
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il.
Výše a způsobposkytnutídotace
1. Poskytovatelse na základčtóto smlouvy zavazuje poskytnoutpříjemcidotaci ve výši 50 000.- |re
(slovy: padcsáttisickorun čcských)na realizaci uvedcnó v čl.I. tétosmlouvy.
2. Dotace bude poukázánajcdnorázově na účetpříjemceve lhůtěnejpozději do l5-ti dnů ode dne
uzavřenítétostnlouvv.
III.
použití
Podmínky
dotace,práva a povinnosti příjemce
1. Přijemce je oprávnčnčerpatposkytnutoudotaci krealizaci nejpozdčjido l5.l2.2019. Prostředky
dotacenelze převádčtdo roku následujícího.
2. Uznate|névýdaje musí vzniknout vdobě od 1. 5' 2019 do 15'|2.20|9 a musí bý uhrazeny
nejpozději do 30. |2.20|9.
3. Příjemcc jc oprávnčn provádět změny pouŽití dotace jen spředchozim písemným souhlasem
poskytovatele,zejmóna přcvody mezi investicemi a neinvcstičnímivýdaji apod.Za písemnýsouhlas
sc považujeuzavřenídodatkuk tétosmlouvě,jehoŽ předmčtemje poŽadovanázmčna.
4. Příjemce se zavazuje z'abczpečithospodámé a efektivní nakládání s poskytnutými prostředky
výhradnčk účcluuvedenémuv článkuI. tóto smlouvy.
5. PříjemcenesmídotacipouŽitzcjménana:
a) nákup daru
alkoholickénápoje ....)
b) výdajena rcprezentaci(pohoštění,jídlo,
poplatků
c) placenípokut.pcnálc, sankčních
d) placeníúrokůz úvčrua ke krytí úvěru,
e) placenínáhradškod,
0 úhradu leasingu,
g) úhradučlenskýchpříspčvků,
h) úhraduostatnichdaní'
i) úhradu DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a u výdajů hrazených Z prostředků dotace
má nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 23512004 Sb., o dani
zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce - neplátce DPH uvádí na
veškerýchvyúčtovacíchdokladech finančníčástkyvčetněDPH.
6. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, Že konečná cena
po výčtováni zá|ohy bude nižšínež zap|acená zá|oha (přeplatek na zá|ohách), nebo vyšší
neŽzap|acenázáIoha (doplatek nazá|ohách), bude výdaj povaŽovánzauznate|ný maximálně
do výše konečnéceny uvedené ve vyúčtovacífaktuře.
.7.

Bcz předchozíhopísemnóhosouhlasuposkytovatelenesmípříjcmcedotaci nebojejí částposkytnout
třetíosobě.není-litouto smlouvouStanovenoiinak'

8. Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obccně platnými předpisy, zejm. zákonem č.
a zajistit
ve znčnípozdějšíchpředpisů(dá|cjen ,zákon o účetnictví..)'
563l1991Sb'. o účetnictví'
podle tohoto zákona,
řádné a oddělenésledováníčcrpánídotace.Příjemce, který nevede účetnictví
je povinen vést daňovou evidenci pod|e zákona č.586l|992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějšíchpředpisů. rozšířenoutako aby příslušnédoklady vztahující se k dotaci splňovaly
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s výjimkou $ l1 odst. 1 písm.f),
dok|adu ve smys|u $ 11 zákona o účetnictví,
náležitostiúčetního
a aby předmětnédoklady byly správné' úplné,prukazné,srozumitelné,vedené v písemnéformě
jejich trvanlivost a aby uskutečněné
přumy a výdaje byly
chronologicky a způsobemzaručujícím
vedeny analyticky vc vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačněuvedeno, Že se váŽou
k dotaci). Příjcmce odpovídá za Ťádnévedení a viditelné označeniorigináIních účetníchdokladů
prokazujícíchpouŽitídotace uvedením,,hrazeno z dotace obce Horní Kounice ve výši 50.000,- Kč
nc ztikladě smlouvy č.()I/20I9,. Příjemce uvede toto označeni zejménana originálech vypisů
z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur'
zjednodušenýchdaňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či
platba).
9 . Příjemceje povinen zajistit, aby osoby povinnéspolupůsobitpři kontrole (zejménadodavatelézbožía
a
sluŽeb,příp. stavebnichpracípro příjemce)umožnily kontrolnímuorgánu prověřit jejich účetnictví
ke splněníúčelukontroly.
doklady v rozsahu rrezbytném
účetní
dotace
t 0 ,Příjemceje povinen předloŽitposkytovatelinejpozději do |5'l2.:{||9 finančnívyúčtování
jako součástzávěrečnézprávy. V tomto terminu musí být závěrečnázpráva a finančnívýčtování
dotace doručenyposkytovatcli, nepostačujepředáník poštovnímudoručení.Připadne-li posledníden
pracovníden.
lhůtyna sobotu'neděli ncbo svátek'jc poslednímdnem lhůtynejblíŽenásledující

1 1 .Nejpozději k terminu pro předloŽenízávěrečnézprávy a finančníhovyrrčtovánídotace je příjemce

rovněŽ povincn vrátit přcvodem na účetposkytovatele,uvcdený v záhlaví tétosmlouvy, případnou
nepoužitoučástdotace (dáIejcn ,,vratkadotace..)a informovat poskytovateleo zaslanévratce.

12. Závěrečná zpráva, podcpsanástatutárnímorgánem,musíobsahovat:
a) stručnýpopis realizovanó akce
b) celkovévyhodtroccnisplněníúčeIu,
dotace.
dotace s potvrzenímpravdivosti a správnostifinančníhovyúčtování
c) finančnívyúčtovárrí
tJ.

musíobsahovat:
Finančnívyúčtování
a dalšíchdokladůprokazujícíchvznik uznatelnýchvýdajůakce,
a) soupis všechprvotriíchúčetních
na jejíŽrea|izacibyla poskytnutadotace dle tétosmlouvy.
b) kopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem)' popřípadě jiných
dokladůvčctněpříloh,prokazujícíchvynaloŽeníýdajů'
účetních
c) kopie výdajových pokladních dokladů včctně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterýchje pokladnidoklad vystavcn,
d) kopie všcch výpisůz bankovníhoúčtu,kterédokládajíúhradupředloženýchfaktur, s vyznačením
dotčenýchplateb,
e) kopic smluv (pokud na jejich základě probíháfakturaceči platba)
f) čestnéprohlášení,Žc kopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
(daňovéevidenci) příjemce.
v soupisujsou shodnése záznamy v účetnictví

1 4 .Příjemcc je povinen pruběŽně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŽcnýchnebo ncoprávněně použitých prostředkůdotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnostjcho pohledávky, Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli bezodkladně
skutečnosti,kterÓ mají nebo mohou mit za následek příjerncůvzáník, transformaci, sloučeni či
splynutí sjiným subjcktcm, změnu statutárníhoorgánu příjemce' změnu zakladatelské listiny
(stanov), změnu bankovního spojení a jiné změny, které mohou podstatnčovlivnit způsobjeho
finančníhohospodařcnía náplňjeho aktivit ve vztahu k poskytnutédotaci.

1 5 .Pokud dojdc v prubčhu realtzace ke zrušenípříjemce s likvidací, je povinností příjemce oznámit

odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem
zrušenía vstup do likvidace bez zbytečného
příjemcepovolaný likvidátor.Likvidátorjc povinen:
a) předložitposkytovatelinejpozdčjido 30-ti dnůod vstupu do likvidace finančnívypořádání dotace
ke dni vstupu příjcmcc do likvidace,
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b) Vrátit nevyčerpanoučástdotacena účetposkytovatele,uvcdený v zál.ůavitétosmlouvy nejpozději
do 30{i dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považýi za vrácené dnem připsáni na
bankovníúčetposkytovatele.
Poskytovatel má právo poŽadovatnad rámec nespotřebovanýchfinančníchprostředkůi dalšíčást
dotace' pokud ncbudou dodrŽeny všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude v tomto
případěpostupovatpodle čl.V. tétosmlouvy.

1 6 .Příjemcesouhlasísc zveřcjnčnímsvéhonázlu, sídlaa výšeposkytnutédotace,případnědalšíchúdajů
uvedenýchvc zvláštníchprávníchpředpisech.

l -

I I.

Příjemcc je povinen uskutečňovatpropagaci pouŽití dotace. Příjcmce je povinen uvádět, Že
poskytovatel finančněpřispívá na činnostpříjemce.TotéŽje příjemce povinen uvádět při kontakfu
s médii, na svých případných webových stránkách a při propagaci svých aktivit. Ke splnění této
povinnosti udčlujcposkytovatelpříjemci souhlas s pouŽitímloga.

1 8 Příjemcese zavazuje,Že bude dbát dobréhojménaposkytovatelea svou činnostprovozovat v souladu
s právnímipředpisy.

1 9 . Příjcmceje povinen po dobu deseti let od skončeníročníku2019 archívovatnásledujícípodkladové
materiály:
a) Žádostvčetněpovinnýchpříloh,
b) tuto smlouru,
c) originály dokladů,prokazujícíchčerpánídotace,
d) dokumentaci o zadáni vcřcjnó zakázky, jc-|i zadávána,
e) závěrečnouzprátu a finančnívýčtování dotacc'

IV.
Kontrola

l . Příslušnéorgány poskytovatelejsou oprávněny v souladu se zv|áštnímprávním předpisem, zákonem

č' 32012001Sb., o finančnikontrole ve vcřejnésprávě a o změně někteých zákonů(zákon o finanční
kontrole),ve zněnípozdčjšichpřcdpisů,zákoncm č. 12812000Sb., o obcích(obecnízÍizeni),ve znění
ve
pozdějšíchpředpisů,zákonem č,25012000Sb., orozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
zněni pozdějších přcdpisů, kdykoli kontrolovat dodrŽení podmínek, za kteých byla dotacc
poskytnuta.

2 . Příjemceje povincn poskytnout součinnostpři výkonu kontrolníčinnostidlc odst. 1 tohoto článku,

předložitkontrolnímorgánůmposkytovatelekdyko|iv k nahlédnutíoriginály všechúčctních
ze1ména
dokladůprokazujicich vznik uznatelnýchvýdajůk pouŽitídotace.

3. Příjemce je povinen umoŽnit poskýovateli provést kontrolu, jak v pruběhu' tak i po ukončení
realizace ročníku2019, a to jcště po dobu deseti lct od ukončenífinancováníroku 2019 Ze Strany
poskytovatele.
4'

Za pravdivost i správnost závěrečnézprávy a finančníhovýčtování dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat jmóncm příjcmcc, ktcrá tuto skutečnostv závěrečnézprávě a vc finančním
vyúčtování
dotacepíscmnčpotvrdí.
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v.

Porušenírozpočtovékázně
l'

Pokud se příjemce dopustíporušenírozpočtovékázně, poskytovatel postupuje dle $ 22 zákona č.
ve zněnípozdějšíchpředpisů.
25O|2OOO
Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,

2.

Zaméně závaŽnéporušcnípodmínekv souladu s ustanovením$ l0a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb.'
o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,jehož důsledkemje
uloŽeníodvodu za poruŠcnirozpočtovékázně nižší,ncŽ odpovídá výši neoprávněně požitýchnebo
zadrženýchprostředků,se považujezejménanedodrŽenípodmínekStanovenýchv tétotabulce:
Typ porušenísm|uvníchujednání(procentnísazba bude v případě
porušeníjednot|ivýchujednání uplatňována kumulativně)

Výše odvoduv oÁ
z celkově poskytnuté
dotace

zptávy o vyuŽitídotace s prodlením
a závěrcčné
PředloŽenívyúčtování
do 15 kalendářníchdnůod data uvedenéhove smlouvě
zprávy o vyuŽitídotace s prodlením
PředloŽenívýčtování a závěrečné
do 30 kalendářníchdnůod data uvedenéhove smlouvě
zprávy o ryrrŽitídotace s
Předloženídoplněnóho výčtování a závěrečné
náhradnílhůty,
uplynutí
prodlenímdo 15 kalendářníchdnůod marného
uvedenéve vÝzvě k doplněnívyúčtování
NedodrŽenípodmínekpovinnépropagaceuvedenýchve smlouvě
Porušenípovinrrostiirrfbrmovatposkytovateleo všechzměnách,kteréby
mohly při vymáhání zadrženýchnebo neoprávněněpoužitýchprostředků
dotace zhoršitjcho pozici věřitelc nebo dobytnostjeho pohledávky.
Zejména porušení povinnosti oznámlt poskytovateli bezodkladně
skutečnosti,které mají nebo mohou mit za následek příjemcůvzánik,
transformaci,sloučcníči splynutís jiným subjektcm,změnu statutárního
orgánu příjemce, zmčnu zakladatelskó listiny (stanov), změnu
bankovníhospojenía jiné změny, kterémohou podstatněovlivnit způsob
jeho finančníhohospodařenía náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté
dotaci.

2%

s%
s%
5%

5%

3. Dotace čijejí částise povaŽujízavrácenédnem' kdy byly připsány na účetposkýovatele.

vI.

Ukončenísmlouvy
l. Závazkový vztah zaloŽcnýtouto smlouvou lzc ukončitna základě písemnédohody smluvních
strannebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní stranaje oprávněnatuto smloul.rrpísemněvypovědět bez ldáni důvodu.
Výpovědní lhůtačiní 14 dnůa počínáběžetl. dnem následujícímpo dni doručenívýpovědi
druhésmluvnístraně.V případěpochybnostíse má zaÍo,Že vypověď byla doručena3. den od
jejíhoodeslání.
prostředků.
uvolňovánífinančních
3. Ve výpovědnílhůtěposkytovatelpozastaví
smlouvy dle tohotočlánkuje příjemcepovinenvrátit dotaciposkytovatelike
4. V případěukončení
platnostia účinnosti
tétosmlouvy.
dni ukončení
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VII.
Závěrečná ustanovení
l.

Žádost a následně smloulrr o poskytnutídotace schválilo Zastupitelstvoobce Horní Kounice dne
2 3 . 5 . 2 0 | 9 u s n e s e n íč
m'6 .

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu občmasmluvními stranami.
a

Jakékoli zmčnytétosmlouvy, vyjma změntýkajicích se údajůuvedených v záh|avi tétosmlouvy'
lze provádět pouze formou písemných postupně číslovanýchdodatků na základě dohody obou
smluvních stran. Při změně číslaúčtupříjemcc, na kteý má být dotace zas7ána,je příjemce
povinen předloŽit ncbo zaslat žádost o zas|áni dotace na nové čísloúčtuspolu s kopií smlouvy o
běŽnémúčtu.ktcrá bude obsahovat číslonovéhoúčtu.

4. Tato smlouva je scpsánaVe dvou vyhotoveních,z nichžjedno je určenopro poskytovatelea
druhépro příjemce.

5 . Smluvní strany prohlašu.jí,že souhlasí s případným zveřejněním textu tóto smlouvy v souladu se
zákonem č. l06/l999 Sb.' o svobodnémpřísfupuk informacím,ve zněnípozdějšíchpředpisů.

6 . Smluvní strany prohlašují' že tato smlouva byla sepsána na zák|adě pravdivých údajů,podle
jejich svobodnó a váŽnévůle,a na důkaztoho připojují svévlastnoručnípodpisy.

7 . Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajůuvedených v záh|avi tétosmlouvy, především
paknázev, sídlo (adrcsu),IČ,DIČ a čísloúčtu.

V HorníchKounicíchdnc: 28. 5.2019

V H o r n í c hK o u n i c í c hd n e :2 8 . 5 , 2 0 | 9

Libor Procházka
Starostaobcc HorníKounicc

předseda
TJ HorníKounice.z.s.
TJ Homl Kounlce'z's'
119
;?1
;ó HomíKounicg
-' 'lD
Klubu:6270171

rt..i
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