Městys Štítary

Smlouva o poskytnutí dotace
Podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Městys Štítary
Sídlo: Štítary 149, 67102
IČ: 00293598
Číslo bankovního účtu: 1583258349/0800, vedený u ČS, a.s.
Jednající: Oldřich Veselý, starosta
(dále jen Poskytovatel)
a

TJ SOKOL ŠTÍTARY.spolek
Sídlo: 671 02 Štítary 149
IČ: 49438409
Číslo bankovního účtu: 1580463339/0800 vedený u ČS, a.s.
Jednající: František Fiala, předseda
(dále jen Příjemce)

čl. I
Preambule
Příjemce podal dne 31.1.2018 žádost o poskytnutí dotace, která byla projednána a schválena
Zastupitelstvem městyse Štítary dne 1.2.2018.
Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na účel stanovený
v bodě 3. této smlouvy.
čl. II
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí 220 000,-- Kč (slovy dvě stadvacet tisíc korun). Zdrojem krytí je v plné výši
rozpočet Poskytovatele.
Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet Příjemce, uvedený v záhlaví
této smlouvy do 30 dnů po podpisu této smlouvy.
čl. III
Účel dotace
Dotace se poskytuje na úhradu neinvestičních provozních a materiálních nákladů souvisejících
s činností TJ (dále jen Projekt):
- Zabezpečení provozu, údržba a opravy sportovního areálu a činnost tělovýchovné jednoty
- Náklady za energie
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-

Náklady PHM
Odměny rozhodčích, hospodáře
Údržba trávníků a závlahové soustavy
Služby
Materiál, vybavení
čl. IV.
Termíny realizace

Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí.
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
Předložení finančního vypořádání: do 28.12.2018
Vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace: do 31.12.2018

čl. V.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní náklady Příjemce. Do výdajů nelze
zahrnout:
a) Výdaje spojené s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b) Výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,
c) Výdaje spojené s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona.
d) Odměny členům orgánů Příjemce
e) Zákonné sankce
f) Nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích)
g) Nákup alkoholických nápojů
h) Náhrady škod
i) Úhrady členských příspěvků členů spolku
j) Úhrady daní
V případě, že je Příjemce plátcem DPH a u výdajů hrazených z prostředků dotace je oprávněn k odpočtu
daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané hodnoty.
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných
rozpočtů.
čl. VI.
Finanční vypořádání dotace
Příjemce je povinen do 28.12.2018 předložit finanční vypořádání dotace. Příjemce předloží
Poskytovateli originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
Na každém dokladu bude vyznačena informace o jejich financování z dotace. Dále příjemce předloží
soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky z dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit
Poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovatele uvedený
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v záhlaví této smlouvy nejpozději dne 31.12.2018. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na
bankovní účet Poskytovatele.
čl. VII.
Přeměna a zrušení Příjemce bez likvidace
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení Příjemce bez likvidace, přecházejí práva a
povinnosti z této smlouvy na právního nástupce Příjemce.
Stejně se postupuje, pokud Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně podle zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečností uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
Poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na kterého
přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy.
čl. VIII.
Zrušení Příjemce likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení Příjemce likvidací je povinností Příjemce oznámit
zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem
Příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je povinen



Předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání dotace
ke dni vstupu Příjemce do likvidace,
Vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovateli na účet uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání
na bankovní účet Poskytovatele.

Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i další část
dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude v tomto případě
postupovat podle bodu 10. této smlouvy.
Čl. IX.
Další podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce je povinen při realizaci Projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. Ostatní příjemci jsou povinni při realizaci
Projektu postupovat v souladu s podmínkami § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv se na ně tento zákon nevztahuje.
2. U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký mají
být prostředky vynaloženy.
3. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.

Str. 3

Městys Štítary

4. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty souvisejících s realizací projektu po
dobu 10 let od ukončení Projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele vstup
do objektů a na pozemky dotčené Projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré
dokumentaci Projektu. Dále je Příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek této
smlouvy poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.
5. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s realizací
Projektu, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na
samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je
(nebo není) vykazován na podporovaný Projekt a skutečně odpovídá charakteru Projektu.
Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o
finančních tocích Projektu.
Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Dotace městyse Štítary“
(označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli na základě
jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření
předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající
ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

čl. X.
Porušení rozpočtové kázně
1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany Příjemce bude Poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Porušení povinností uvedených v článku IX. je považováno za méně závažné porušení rozpočtové
kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto povinností se uloží příjemci
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10% z částky poskytnutých finančních prostředků.

čl. XI.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
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b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se
příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet
Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud Příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.
8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli.
V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14
dnů ode dne účinnosti výpovědi.
9. Při ukončení Smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními
stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků
na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně
a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
12. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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čl. XII.
Závěrečná ustanovení
1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Úřad městyse Štítary,
Štítary 149, 671 02.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu Příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu Příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Štítary usnesením číslo 2018-1/7 ze dne 1.2.2018.
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městyse Štítary usnesení č. 2018-2/7 ze dne 22.2.2018 ve smyslu
§ 85 písmene c) zákona č. 128 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Štítarech dne 26.2.2018

Ve Štítarech dne:………………………..

_______________________
Oldřich Veselý
Starosta městyse Štítary
za Poskytovatele

____________________________
František Fiala
předseda TJ Sokol Štítary
za Příjemce

Příloha: Formulář vyúčtování – soupiska dokladů, formulář je k dispozici i v elektronické podobě na adrese:
http://www.obecstitary.cz/urad-mestyse-1/dotace-/
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