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O POSKYTNUTI DOTACE ZROZPOCTU OBCE

HonxÍ KoUNICE

Smlouva č.01':{l:t}

l. Otlec Horní Kounice
panem Liborem Procházkou, starostouobce
zastoupená:
HorníKounice 117,67| 40 Tavíkovice
sídlo:
IČ:
006003'7'7
bankovníspojení:
čísloúčtu:
(dálejen',poskytovatel..)
a
:.

t . l tl , , t ' t t i

zastolpenýlál:
sídlo:
IC:
DIC:
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Poštovníspořitelnaa's.
bankovníspojení:
účtu:
číslo
(dálejen,,příjemce..)

uzaviraji vsouladu s Q 159 a nás|. zákona č,50012004Sb., správnířád, ve znění pozdějšíchprávních
předpisů,$ 10a a násl. zákona č,25012000Sb., o rozpočtoých pravidlechúzemníchrozpočtů,
ve znění
předpisů
(obecní
pozdějšíchprávních
a zákonem č. 12812000Sb., o obcích
zŤízení),
v platnémznění'tuto

I.
Účel dotace
l.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovéneinvestiční finanční podpory z rozpočttl
poskytovatele ve formč dotace (dále jen ,,dotace..)na rea|izaci ..rrrjišlčrrrl)r{,\l'l,|l. ltl"ltlll
lilIllltIrlr
l clt rrltlli'rtlrtlitlItŽcl t|rls1tólr
clt..',na základěŽádostize dne 2.3'2020

'

Dotace jc poskytována na uznatelnévýdaje akce. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje na zajištění
provoan' hraní fotbalových soutěŽí,úhradunákladůna energie,benzínu,dopravy nazápasy, úhradu
dalšíchvěcí spojenýchs přihláškou do fotbalových soutěží.

Ize6

II.
Výše a způsobposkytnutídotace
1 . Poskytovatelsc na základě tétosmlouvy zavazuje poskytnoutpříjemci dotaci ve výši 80 000.- K.
(slovy: osmdesáttisíckorun českých)narealtzaci uvedenév č1.I. tétosmlouvy.

2 Dotace bude poukázána jednorázově na účetpříjemcevc lhůtěncjpozdčrido l 5-ti dnů ode dnc
uzavřcnítóto snlloul''.

III.
Podmínky použitídotace,práva a povinnosti příjemce
1 . Příjemceje oprávněn čerpatposkytnutoudotaci krealizaci nejpozději do l5.12.2020. Prostředky
dotacenelze převádčtdo roku následujícího.

2 . Uznatelné výdaje musi vzniknout vdobě od 1. 5. 2020 do 15.12.2020 a musí být uhrazeny
nejpozdějido 30.12.2020.
J.

Příjemce je oprávněn provádět změny použití dotace jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatelc,zejménapřevody mezi investicemi a neinvestičnímivýdaji apod.Za písemnýsouhlas
se povaŽujcuzavřcnídodatkuk tétosmlouvě,jehožpředmětemje požadovanázměna.

4 . Příjemce se zavazuje zabezpečithospodárné a efektivní nakládání s poskytnutými prostředky
výhradněk účeluuvedcnémuv č|ánkuI. tétosmlouvy.

5 . Příjemcenesmídotaci pouŽítzejménana:
a)
b)
c)
d)
e)

nákup daru
výdajena reprczcntaci(pohoštění,jídlo,
alkoholickénápoje ...')
placenípokut, pcnále, sankčních
poplatků
placeníúrokůz úvčrua ke krytí úvěru,
placenínáhrad škod,
0 úhraduleasingu,
g) úhradučlenskýchpříspěvků,
h) úhraduostatníchdani.
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
zpÍidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Příjemce _ neplátce DPH uvádí na
veškeých vyúčtovacíchdok|adech finančníčástky včetněDPH.

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 vyúčtováni zá|ohy bude nižšíneŽ zap|acená zá|oha (přeplatek na zá|oltách), nebo vyšší
než zap|acená zá|oha (doplatek na zá|ohách), bude výdaj povaŽován za Uznate|ný maximálně
do výše konečnéceny uvedené ve vyúčtovacífaktuře.
7 . Bez předchozíhopísemnéhosouhlasuposkytovatelencsmí příjemcedotaci nebo její částposkytnout
třetíosobě,ncní-litoutosmlouvoustanovenojinak.
8 . Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č.
563l1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o účetnictví..),
a zajistit
řádné a oddělenésledováníčerpánídotace' Příjemce, který nevede účetnictví
podle tohoto zákona,
je povinen vést daňovou evidenci pod|e zátkona č,586l|992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
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pozdějšíchpředpisů' rozšířenoutak, aby příslušnédoklady vztahující se k dotaci splňova|y
náležitostiúčetního
dokladu ve smyslu $ 11 zákona o účetnictví'
s výjimkou $ 11 odst. 1 písm.Í),
a aby předmětnédoklady byly správnó, úplné,prukazné,srozumitelné'vedenév písemnéformě
jejich trvanlivost a aby uskutečněné
přťmy a výdaje byly
chronologicky a způsobemzaručujícím
jednoznačně
vedeny analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být
uvedeno, že se vážou
k dotaci). Příjcmcc odpovídá za Ťádnévedení a viditelné označeníorigindlních účetníchdokladů
prokazujícíchpouŽitídotace uvedením,,hrazeno z dotace obce Horní Kounice ve výši 50.000,- Kč
na základě smlouvy č.01/2019,. Příjemce uvede toto označenízejména na originálech výpisů
z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur,
zjednodušcnýchdaňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či
platba).
9 . Příjemceje povincn zajistit,aby osoby povinnéspolupůsobitpři kontrole (zejménadodavatelézboži a
sluŽeb,příp. stavcbníchpracípro příjemce)umoŽnily kontrolnímuorgánu prověřit jejich účetnictví
a
účetní
doklady v rozsahu nezbytnémke splněníúčelukontroly.

1 0 .Příjemceje povinen předloŽit poskytovatelinejpozději do |5.|].]{|:{'finančnívyúčtování
dotace

jako součástzávčrečné
zprávy. Vtomto tetmínu musí být závěrečnázpráva afinančnívyúčtování
dotace doručenyposkytovateli,nepostačujepředáník poštovnímudoručení.Připadne-li posledníden
lhůtyna sobotu' neděli nebo svátek,je poslednímdnem lhůtynejblíženásledujícípracovníden.

1 1 .Nejpozději k termínupro předloženízávěrečnézprávy a finančníhovyúčtovánídotace je příjemce
rovněŽ povinen vrátit převodem na účetposkytovatele,uvedený v záhlavi tétosmlouvy, případnou
ncpoužitoučástdotacc (dále jen ,,vratkadotace..)a informovat poskytovateleo zaslanévratce.

T2 Závěrečná zpráva, podepsanástatutárnímorgánem,musíobsahovat:
a) stručnýpopis realizovanóakce
b) celkovévyhodnoccnisplněníúčelu,
c) finančnívyúčtovárrí
dotace s potvrzenímpravdivosti a správnosti finančníhovyúčtování
dotace.
!a
lJ.

Finančnívyúčtování
musíobsahovat:
a) soupis všechprvotníchúčetních
a dalšíchdokladůprokazujícíchvznik uznatelnýchvýdajůakce,
na jejiž rea|tzacibyla poskytnutadotacedle tétosmlouvy.
b) kopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem)' popřípadě jiných
účetnichdokladůvčetněpříloh,prokazujícíchvynaloŽenívýdajů,
c) kopic výdajových pokladních dokladů včetněpříloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kteých je pokladnídoklad vystaven,
d) kopie všechvýpisůz bankovníhoúčtu'kterédokládajíúhradupředloŽenýchfaktur, s vyznačením
plateb,
dotčených
e) kopie smluv (pokud na jejich základě probíháfakturacečiplatba)
0 čestnéprohlášcní.Že kopie předaných dokladů jsou shodné s originály a ýdaje uvedené
v soupisujsou shodnó se záznamy v účetnictví
(daňovéevidenci) příjemce.

1 4 . Příjemce je povinen průběŽněinformovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrženýchncbo neoprávněně použitých prostředkůdotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnostjcho pohledávky, Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli bezodkladně
skutečnosti'které mají nebo mohou mit za následek příjemcův zánlk, transformaci, sloučeníči
sp|ynutí sjiným subjektem' změnu statutámího orgánu příjemce' změnu zakladatelské listiny
(stanov), zmčnu bankovního spojení a jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit způsobjeho
finančníhohospodařenía náplňjeho aktivit ve vztahu k poskytnutédotaci.

1 5 .Pokud dojde v prubčhu realizace ke zrušenípříjemce s likvidací, je povinností příjemce oznámit

zrušenía vstup do likvidace bez zbytečnéhoodkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem
příjemcepovolanýlikvidátor.Likvidátor je povinen:
a) předloŽit poskytovatelinejpozději do 30-ti dnůod vstupu do likvidace finančnívypořádání dotace
ke dni vstupu příjcmcedo likvidace,
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b) vrátit nevyčclpanoučástdotacena účetposkytovatele,uvcdený v záh\avítétosmlouvy nejpozději
do 30-ti dnů od vstupu do likvidace' Prostředky se povaŽuji za vráccné dnem připsáni na
bankovníúčetposkytovate]e'
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 zveřejněnímsvéhonázvtt,sídlaa výšeposkytnutédotace,případnědalšíchúdajů
uvedenýchve zvláštníchprávníchpředpisech.

1 7 .Příjemce je povincrr uskutečňovatpropagaci použití dotacc. 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,žebude dbát dobréhojménaposkytovatelea svou činnostprovozovat v souladu
s právními předpisy.

1 9 .Příjemcejc povincn po dobu deseti let od skončeníročníku20l9 archivovat následujícípodkladové
materiály:
a) žádostvčetněpovrnnýchpříloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů,prokazujícíchčerpánídotace,
d) dokumentaci o zadáni veřejnézakázky, je-Ii zadávána,
dotace.
e) závěrcčnouzprávu a finančnívyúčtování

IV.
Kontrola
1. Příslušnéorgány poskytovatelejsou oprávněny v souladu se zvláštnímprávním předpisem, zákonem
č.3201200ISb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě a o změně někteých zákonů(zákon o finanční
předpisů,zákonem č. |2812000Sb., o obcích(obecnízřizení),ve znění
kontrole),vc zněnípozdčjších
ve
pozdějšíchpředpisů'zákonem č,25012000Sb', o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
znění pozdějších přcdpisů, kdykoli kontrolovat dodrŽení podmínek, za kteých byla dotace
poskytnuta.
2. Příjemceje povincn poskytnout součinnostpři výkonu kontrolní činnostidle odst. 1 tohoto článku'
zejménapředloŽit kontrolnímorgánůmposkytovatelekdykoliv k nahlédnutíoriginály všechúčetních
dokladůprokazujicíchvznik uznatelnýchvýdajůk použitídotace.
3. Příjemce je povincn umoŽnit poskytovateli provést kontrolu, jak v pruběhu, tak i po ukončení
realtzaceročníku2020, a to ještě po dobu deseti let od ukončenífinancování roku 2020 ze strany
poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečnézprávy a finančníhovyúčtovánídotace odpovídá osoba
oprávněná jcdnat jménem příjemce. která tuto skutečnostv závěrečnézprávě a ve finančním
vyúčtování
dotacc písemněpotvrdí.
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V.
Porušenírozpočtovékázné
1. Pokud se přijcnlcc dopusti porušenírozpočtovékázně, poskytovatel postupuje dle 22 zákona č.
$
25012000Sb.. o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
ve zněnípozdějšíchpředpisů.
2. Za ménězávaž'rlé
porušenípodmínekv souladu s ustanovením$ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtovýchpral'idlcch územníchrozpočtů,
ve znčnípozdějšíchpředpisů,jehož důsledkemje
uloŽeníodvodu za porušenírozpočtovékázně ntžši,než odpovídá výši neoprávněněpoŽitých nebo
zadrženýchprostřcdků.sc povaŽuje zejménanedodržení
podmínekstanovenýchv tétotabulce:
Typ porušenísmIuvníchujednání (procentnísazba bude v případě
porušeníjednotlivých ujednání up|atňovánakumulativně)
Předloženívyúčtováníazávěrečnézprávy o využitídotace s prodlením
do 15 kalendářníchdnůod datauvedeného
ve smlouvě
Předloženívyúčtování
a závčrečné
zprávy o využitidotace s prodlením
do 30 kalendářníchdnůod data uvedenéhove smlouvč
PředloŽenídoplnčného
vyúčtováníazávěrečnézprávy o využitídotace s
prodlenímdo l5 kalcrrdářníchdnůod maméhouplynutínáhradnílhůty,
uvedenéve výzvčk doplněnívyúčtování
NedodrŽenípodmínckpovinnépropagaceuvedenýchve smlouvě
Porušenípovinnosti informovatposkytovateleo všechzměnách' kteréby
mohly při vymáháni zadrženýchnebo neoprávněněpoužitýchprostředků
dotacc zhoršitjcho pozici věřitele nebo dobytnostjeho pohledávky.
Zejména porušcni povinnosti oznámit poskytovateli bezodkladně
skutečnosti,které mají nebo mohou mit za následek příjemcův zánik,
transfotmaci,sloučerrí
či splynutís jiným subjektem,změnu statutárního
orgánu příjemce, změnu zakladatelské listiny (stanov)' změnu
bankovniho spojenía jiné změny, kterémohou podstatněovlivnit způsob
jeho finančníhohospodařenía náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté
dotaci.

Výše odvodu v oÁ
z celkově poskytnuté
dotace

2%
5%
5%
5%

5%

3. Dotace čijeji částisc považujízavrácenédnem' kdy byly připsány na účetposkytovate1e'

vI.

Ukončenísmlouvy
l. Závazkový vzÍahza|oženýtouto smlouvou lze ukončitna zák|aděpísemnédohody smluvních
strannebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní stranaje oprávněnafuto smlouvu písemněvypovědět bez ldáni důvodu.
Výpovědní lhůtačiní14 dnů a počínáběŽet 1. dnem následujícímpo dni doručenívýpovědi
druhó smluvnístraně.V případěpochybností
se má zaÍo,ževýpověď byla doručena
3. áen od
jejíhoodes|ání.
3, Ve výpovčdní
|hůtěposkytovatelpozastavíuvolňovánífinančních
prostředků.
4, V případěukončenismlouvy dle tohotočlánkuje příjemcepovinenvrátit dotaciposkytovatelike
dniukončení
platnostia účinnosti
tétosmlouvy.
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VIL
Závěrečnáustanovení
obceHomíKounicedne
dotaceschváliloZastupitelstvo
1. Žádosta následněsmloulu o poskytnutí
č.6.
9'3,2020 usnesením
dnempodpisuoběmasmluvnímistranami.
2. Tato smlouvanabýváplatnostia účinnosti
uvedenýchv záh|avitétosmlour,y,
3. Jakékolizměny tÓto smlouvy,vyjma změn týkajícíchse údajů
dodatkůna zák\adédohody obou
postupně
číslovaných
lze provádčtpouze formou písemných
smluvníchstran. Při změně číslaúčtupříjemce,na který má být dotace zas|ána,je příjemce
povinenpředloŽitnebo zaslatŽádosto zaslánídotacena novéčísloúčtuspolu s kopií smlouvy o
která bude obsahovatčíslonovéhoúčtu.
účtu"
běžném
4. Tato smlouva jc scpsánave dvou vyhotoveních,z nichžjednoje určenopro poskytovatelea
druhépro příjemcc.
Že souhlasís případnýmzveřejněnímtextutétosmlouvy v souladuse
5. Smluvnístranyprohlašují,
předpisů.
ve zněnípozdějších
přístupuk informacím,
zákonemč.l06/1999Sb.,o svobodném
Že Íatosmlouva byla sepsánana zák|aděpravdivých údajů,podle
6. Smluvní Stranyprohlašují,
podpisy'
jejich svobodnéa váŽnévůle,a na důkaztoho připojujísvévlastnoruční
7. Příjemcesvým podpisemstvrzujesprávnostúdajůuvedenýchv záh|avitétosmlouvy,především
pak název,sidlo (adresu),IC, DIC a čísloúčtu.

V Homích Kounicích dnc 28,7,2020

V HorníchKounicích dne:28.7' 2020

.Ú
Libor Procházka
starostaobce Horni Kounice

předsedaTJ Horní Kounice,z.s.

OBEC HORN|KOUNICE
67140 Tavlkovice
okr.Znojmo
|Č:006 00 377

TJ HomlKounice,z.s.
i att 40 HomÍKounice
119
I
lD Klubu:6270171 (
!
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