VEREJI\OPRAKčVNI SMLOUVA
O POSKYTNUTI DOTACE ZROZPOCTU OBCE
HORNI KOUNICE
Sm|ouva č,.0212019

l. Obec Horní Kounice
pancm Liborem Procházkou, starostouobce
zastoupená:
HorníKounice 1l7. 67I 40 Tavíkovicc
sídlo:
00600377
IC:
bankovníspojení:
čísloúčtu:
(dálejen,,poskytovatel..)
a
2. TJ HorníKounice, z's.
pancm Květoslavem DoleŽalem' předsedouTJ
zastotlpenýlil:
HorníKounice 119, 67]'40 Tavíkovice
sídlo:
44026803
IČ:
ncrríplátce DPH
DIČ:
Poštovníspořitelnaa.s.
bankovníspojcní:
24220566610300
čísloúčtu:
(dálejen,,příjemcc..)

lzavirají v souladu s $ 159 a násl. zákona č. 50012004Sb., správní řád, vc znění pozdějšíchprávních
pravidlechúzemníchrozpočtů,
ve znění
předpisů's 10a a násl. zákona č.25012000Sb', o rozpočtových
pozdějšíchprávníchpředpisůa zákonem č, 12812000Sb., o obcích(obecníztízeni),v platnémznění'tuto

I.
Účel dotace
l.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovéneinvestiční finanční podpory zrozpočtu
provozu' hranífotbalových
poskytovatelcve formčdotace (dále jen ',dotace,.)na rea|izacl' ,,zajištění
soutčŽímládežea dospělých na fotbalovémhřišti..'na základě Žádostize dne 25. 2. 2019

.'

Dotace je poskytována na uznatelnévýdaje akce'Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje na úhradu
nákladůspojenýchs výstavbouzařízeni.
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II.
Výše a způsobposkytnutídotace
1. Poskytovatel sc na základč tóto smlouvy zavazlje poskytnout příjcmci dotaci vc výši 80 000.. ltr.
korun českých)na rcalizaci uvedenév č1.I. tétosmlouvy.
(slovy:osmdesáttisíc
2. Dotace bude poukázána jcdnorázově na účetpříjemce ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů ode dne
uzavřenítétosmlouvy..
III.
Podmínky použitídotace,práva a povinnosti příjemce
l.

Příjemceje oprávněn čcrpatposkytnutoudotaci krealizaci nejpozději do 15.I2.20I9, Prostředky
dotacenclze převádčtdo roku následujícího'

2. Uznatelnévýdaje musi vzniknout vdobě od l. 5.2019 do 15.|2.2019 a musí bý uhrazeny
nejpozději do 30. |2.2019.
3. Příjemce je oprávnčn provádět změny pouŽití dotace jen spředchozím písemným souhlasem
poskytovatele,zejménapřcvody mezi investicemi a neinvestičnímivýdaji apod' Za písemnýsouhlas
sc povaŽujeuzavřenídodatkuk tétosmlouvě,jehožpřcdmětemje poŽadovanázměna,
4. Příjemce se zavazujc zabezpečithospodámé a efektivní nakládání s poskytnutými prostředky
výhradnčk účeluuvcdcnémuv článkuI. tétosmlouvy.
5. PříjcmcenesmídotacipouŽítzejménana:
a) nákup daru
jídlo,alkoholickénápoje ....)
b) výdajena reprczcntaci(pohoštění,
poplatků
c) placenípokut,pcnálc, sankčních
d) placeníúrokůz úvčrua kc kytí úvěru,
e) placcnínáhrad škod.
0 úhradu leasingu,
g) úhradučlenskýchpříspčvků,
h) úhraduostatníchdaní.
i) úhradu DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a u výdajů hrazených z prostředků dotace
má nárok na up|atnění odpočtu DPH na Vstupu podle zákona 23512004 Sb.' o dani
zpŤidané hodnoty. Ve Znění pozdějších předpisů. Příjemce - neplátce DPH uvádí na
veškerých vyúčtovacíchdokladech finančníčástky včetně DPH.
6. výdaj na úhradu zá|ohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
článku nebyla výčtována, není uznatelným výdajem. V případě, Že konečná cena
po vyúčtováni zá|ohy bude niŽší neŽ zap|acená zá|oha (přeplatek na zá|ohách), nebo vyšší
neŽ zaplacená zá|oha (doplatek na zá|ohách), bude výdaj považován zauznate|ný maximálně
do výše konečnéceny uvedené ve výčtovací faktuře.
.7.

Bez předchozíhopísemnéhosouhlasu poskytovatelencsmípříjcmce dotaci nebo její částposkytnout
třctíosobě,ncní-litouto smlouvoustanovcnojinak.

8. Příjemce je povinen vóst účetnictvív souladu s obccně platnými předpisy, zejm. zákonem č.
a zajistit
ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jcn ,,zákon o účetnictví..),
5631199|Sb'' o účetnictví.
podle
zákona,
tohoto
účetnictví
který
ncvede
Příjemce,
dotace.
řádné a oddělenéslcdováníčerpání
příjmů,
znění
ve
z
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č.586l|992 Sb., o daních
pozdějšíchpředpisů, rozšířenoutak. aby přislušnédoklady vztahující se k dotaci splňovaly
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s výjimkou $ 1l odst. 1 písm.Í)'
náležitostiúčetního
dok|adu ve smyslu $ 11 zákona o účetnictví'
a aby předmětnédoklady byly správné'úplné,prttkazné,srozumitelné,vedenév 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). Příjemce odpovídá za řádné vcdení a viditelné označeníorigindlních účetníchdokladů
prokazujícíchpouŽitídotace uvedením,,hrazeno z dotace obce Horní Kounice ve výši 80.000,-Kč
na základě smlouvy č.02/2019",Příjcmce uvede toto označenízejména na originálech rypisů
z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur,
zjednodušenýchdaňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich zák\adě probíhá fakturace či
platba).
9 . Příjemceje povincn zajistit,aby osoby povinnéspolupůsobitpři kontrole (zejménadodavatelézbožía
a
sluŽcb,příp' stavebníchpracípro příjemce)umoŽnily kontrolnímuorgánu prověřit jejich účetnictví
účetní
doklady v rozsahu nczbytnémke splněníúčelukontroly.
dotace
1 0 .Příjemceje povinen přcdloŽit poskytovatelinejpozději do l5.|2.2019 finančnívyúčtování

jako součástzávěrečrré
zprávy, V tomto termínumusí být závčrcčnázpráva a finančnívyúčtováni
dotace doručenyposkytovatcli, nepostačujepředáník poštovnímudoručení.Připadne-li posledníden
lhůtyna sobotu,neděli nebo svátek'je poslednímdnem lhůtynejblíŽcnásledujícípracovníden.

11 Nejpozději k termínupro předloŽenízávěrečnézprávy a finančníhovyúčtovánídotace je příjemce

rovněž povincn vrátit přcvodcm na účetposkytovatclc, uvedený v záhlavi tétosmlouvy, případnou
nepouŽitoučástdotacc (dále jen ,,vratkadotace..)a informovat poskytovateleo zaslanévratce.

12.Závěrečná zpráva, podcpsanástatutárnimorgáncm, musíobsahovat:
a) stručnýpopis rcalizovanó akcc
b) celkovévyhodnoccnísplněníúčelu,
dotace s potvrzenímpravdivosti a správnostifinančníhovýčtování dotace.
c) finančnívyúčtování
1a
lJ.

Finančnívyúčtování
musi obsahovat:
a) soupis vŠcchprvotnich účetních
a dalšíchdokladůprokazujícíchvznik uznatelnýchvýdajůakce,
na jejižreaItzacibyla poskytnutadotacedle tétosmlouvy'
b) kopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných
výdajů'
účetních
dokladůvčetněpříloh,prokazujícíchvyna1oŽení
c) kopie výdajových pokladních dokladů včetněpříloh (stvrzenky, paragony apod.), na zákIadě
kterýchje pokladnídoklad vystaven,
d) kopie všechvýpisůz bankovníhoúčtu,kterédokládajíúhradupředloženýchfaktur, s vyznačením
plateb,
dotčených
e) kopic smluv (pokud na jcjich základě probíháfakturacečiplatba)
0 čestnéprohlášení,Žc kopie předaných dokladů jsou shodné s originály a ýdaje uvedcné
(daňovéevidenci) příjemce.
v soupisujsou shodnó sc záznamy v účetnictví

1 4 . Příjemce je povinerr průběŽněinformovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrženýchnebo neoprávněně použitých prostředkůdotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnostjcho pohlcdávky. Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli bezodkladně
skutečnosti,které mají ncbo mohou mít za rrásledek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníči
splynutí s jiným subjcktcrn, zmčnu statutárníhoorgánu příjemcc, změnu zakladatelské listiny
(stanov), změnu bankovního spojení a jiné změny' které mohou podstatně ovlivnit způsobjeho
hospodařerrí
a náplňjeho aktivit ve vztahukposkytnutédotaci.
finančního

r 5 .Pokud

dojde v prubčhu rcalizacc kc zrušenípříjemce s likvidací, je povinností příjemce oznámit
zrušenía Vstup do likvidace bez zbytečnéhoodkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem
příjemccpovolanýlikvidátor.Likvidátorje povinen:
a) předloŽit poskytovatcli ncjpozději do 30-ti dnůod vstupu do likvidace finančnívypořádání dotace
ke dni vstupu příjcmcedo likvidace'
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b) vrátit nevyčerpanoučástdotacena účetposkytovatele,uvedený v záhlavítétosmlouvy nejpozdčji
do 30+i dnů od Vstupu do likvidace. Prostředky se povazuji za vrácené dnem připsání na
bankovníúčetposkytovatclc.
Poskytovatel má právo poŽadovatnad rámec nespotřebovanýchfinančníchprostředkůi dalšíčást
dotace, pokud nebudou dodrŽeny všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude v tomto
případěpostupovatpodlc čl.V. tétosmlouvy.

t 6 .Příjemcc souhlasíse zvcřcjnčnímsvéhonázvu, sídlaa výšeposkytnutédotace,případnčdalšíchúdajů
uvedenýchve zvláštníchprávníchpředpisech.

1 7 .Příjemcc je povinen uskutcčňovatpropagaci pouŽití dotace' Příjemce je povinen uvádět, že

poskytovatel finančněpřispívá na činnostpříjemce.TotéŽje příjemce povinen uvádět při kontaktu
s médii, na svých případných webových stránkách a při propagaci svých aktivit. Ke splnění této
povinnosti udělujc poskytovatelpříjemci souhlas s pouŽitímloga.

1 8 .Příjemcese zavazujc. Žc bude dbát dobréhojménaposkytovatelea svou činnostprovozovat v souladu
s právnímipřcdpisy.
podkladové
ročníku20l9 archivovatnásledující
l9. Příjemceje povinen po dobu desetilet od skončení
matcriály:
a) žádostvčetněpovinnýchpříloh,
b) tuto smlouvu,
čerpání
dotacc,
c) originály dokladů,prokazujících
d) dokumentaci o zadáni veřcjné zakázky, jc-|i zadávána,
e) závěrečnouzprávu a finančnívýčtování dotace.

IV.
Kontrola
'|

Příslušnéorgány poskytovatclejsou oprávněny v souladu se zvláštnímprávním předpisem, zákonem
č.32012001Sb., o finančníkontrole ve veřcjnésprávě a o změně nčkteých zákonů(zákon o finanční
ve znění
předpisů,zákonem č, 12812000Sb., o obcích(obecnízŤízeni),
kontrole),ve zněnípozdčjších
ve
pozdějšíchpřcdpisů,zákonem č.25012000Sb., orozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterych byla dotace
poskytnuta.

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

zejménapřed|oŽitkontrolnímorgánůmposkytovatelekdykoliv k nahlédnutíoriginály všcchúčetních
dokladůprokazujícichvznik uznatelnýchvýdajůk pouŽitídotace

a
J.

Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli provést kontrolu, jak v prubčhu' tak i po ukončení
realizaceročníku2019.a toještě po dobu deseti let odukončenífinancováníroku 2019 ze strany
poskytovatele.

4. Za pravdivost i SpráVnost závěrečnézprávy a finančníhovyrčtování dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnostv závěrečnézprávě a ve finančním
vyúčtování
dotacepíscmnčpotvrdí.
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v.

Porušenírozpočtovékázně
l.

Pokud se příjemcc dopustíporušenírozpočtovékázně, poskytovatel postupuje dle $ 22 zákona č.
ve zněnípozdějšíchpředpisů.
25012000Sb., o rozpočtovýchpravidlech úzcmníchrozpočtů,

2,

Zaméně závažnéporušcnipodmínekv souladu S ustanovením$ l0a odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb''
o rozpočtovýchpravidlech úzcmníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,jehoŽ důsledkemje
uloŽeníodvodu za porušcnírozpočtovékázně niŽší,neŽ odpovídá výši neoprávněně požitýchnebo
podmínckstanovenýchv tétotabulce:
zadrženýchprostředků,se povaŽujezcjménanedodržení
Typ porušenísmIuvníchujednání (procentnísazba bude v případě
porušeníjednot|ivýchujednáníuplatňována kumuIativně)

Výše odvoduv oÁ
z celkově poskytnuté
dotace

zprávy o vyrrŽitídotace s prodlením
PředloŽeni vyúčtováníazávčrečné
do l5 kalendářníchdnůod data uvedenéhove smlouvě
zprávy o vyuŽitídotace s prodlením
Předloženívýčtování a závěrečné
do 30 kalendářnich dnůod data uvedenéhove smlouvě
azávěrcčnézprávyo vyuŽitídotaces
PředloŽenidoplněnóhovyúčtování
prodlenímdo 15 kalendářníchdnůod marnéhouplynutínáhradnílhůty'
uvedenéve výzvě k doplnčníwúčtování
Nedodrženipodmínekpovinnépropagaceuvcdených ve smlouvě
Porušenípovinnosti informovat poskytovateleo všechzměnách,kteréby
mohly při vymáhání zadrŽenýchnebo neoprávněněpouŽitýchprostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
Zcjména porušcní povirrnosti oznámit poskytovateli bezodkladně
skutečnosti,které maji nebo mohou mít za následek příjcmcův zántk,
transformaci,sloučcniči splynutís jiným subjcktcm,změnu statutárního
orgánu příjemce, zmčnu zakladatelskó listiny (stanov), změnu
bankovníhospojeni a jiné změny, kterémohou podstatněovlivnit způsob
jeho finančníhohospodařenía náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnutó
dotaci.

2%

s%
s%
5%

5%

3. Dotace čijejí částisc povaŽujízawácené dncm, kdy byly připsány na účetposkytovatele.

VI.
Ukončenísmlouvy
1. Závazkový vztah za\oženýtouto smlouvou lze ukončitna zák|aděpísemnédohody smluvních
stranncbo výpovědí.
2. Kterákoliv sm|uvníStranaje oprávněnatuto smlouvu písemněvypovědět bez udáni důvodu.
po dni doručení
výpovědi
Výpovědnílhůtačiní14 dnůa počínáběŽet 1. dnem následujícím
druhésmluvnístraně.V případěpochybnostíse má za to, že výpověď byla doručena3. den od
jejíhoodeslání.
prostředků.
3' Ve výpovědnílhůtčposkytovatelpozastavíuvolňovánífinančních
smlouvy dle tohotočlánkuje příjemcepovinenvrátit dotaciposkyovateli ke
4. V případěukončení
platnostia účinnosti
tétosmlouvy.
dni ukončení

5ze6

VII.
Závěrečná ustanovení
l.

Žádost a následnčsmlouvu o poskytnutídotaceschválilo Zastupitelstvoobce Homí Kounice dne
č '5 '
23.5.2019 usnescním

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

J.

Jakékoli změny tétosmlouvy, vyjma změn týkajícíchse údajůuvedených v záh|avi tétosmlouvy,
lze provádět pouze formou písemných postupně číslovanýchdodatků na zák|adě dohody obou
smluvních stran. Při zmčně číslaúčtupříjemce, na který má být dotace zas|ána, je příjemce
povinen předloŽit nebo zaslat žádost o zas|áni dotacc na nové čísloúčtuspolu s kopií smlouly o
běŽnémúčtu.která budc obsahovat číslonovéhoúčtu.

4. Tato smlouvaje scpsánaVe dvou vyhotoveních,z nichŽjedno je určenopro poskytovatelea
druhépro příjcmcc.
Žc souhlasís případnýmzveřejněnímtextutóto smlouvy v souladuse
5 . Smluvnístranyprohlašují.
předpisů.
přístupuk informacím,ve zněnípozdějších
zákonemč.106l1999Sb., o svobodném
Že tato smlouva byla sepsánana zák|aděpravdivých údajů,podle
6 . Smluvní strany proh|ašují,
jejich svobodnÓaváŽnévůlc,a na důkaztoho připojujísvévlastnoruční
podpisy.
7 . Příjemcesvým podpiScmStvrzujesprávnostúdajůuvedenýchv záh|avitétosmlouvy,především
paknázev,sídlo(adrcsu),IČ,DIČa čísloúčtu.

VHorníchKounicíchdne: 28' 5.2019

V HorníchKounicíchdne:28. 5. 2019

Květoslav Doležal
přcdsedaTJ HomíKounicc,z.s.

Libor Procházka
starostaobce Homí Kounicc

TJ HorníKounice,z.s.
67140 HomÍKounice
119
lD Klubu:6270171
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