Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Citice
číslo:2l20l9
(uzavřená dle § 159 a násl. zákona ě. 50012004 Sb., správniíád, ve zněni pozdějších předpisů)
obec citice

zastoupená starostou obce Václavem Machem
sídlem: Citice 13,356 01
lČo: oozsgzg+
Bank. spojení: 382939 l l 0100
ďále jen poslqltovatel

a

TJ Sokol Citice,

z.s.
zastoupená předsedou Petrem Širochmanem

sídlem: Citice 117,356 01
lČo qqa+ssos

Bank. spojení: 861 506329/0800

dálejenpříjemce
uzaviraji podle § 10a zákonač. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákonač. 12812000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPnÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
čl. I

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestičnídotaci na údržbu
fotbalového hřiště Citice pro rok 2019 ve výši 100 000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun

českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 30.I.2019.
Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné výši poskynout příjemci na bankovní účetuvedený
v záhlavi smlouvy do 21 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
čl. n

Při čerpánítéto dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze narealizaci akce uvedené v ě1. I a specifikace, kterou
uvedl příjemce ve své žádosti ze dne 30.1 .2019. Dále je povinen vynaložítprostředky určené
narcalizaci akce hospodárně, úěelně a efektivně,

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
související s akcí dle čl. I.

:.

Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejícich faktur,
pokladních dokladů.
Neuznatelnými výdaji j sou:
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesoui,isejí s posláním akce,
- pohoštění adary, s výjimkou věcných odměn. které jsou součástíakce, kdy musí b}t
doloženy výsledkové (výherní) listiny
- leasing, úhrada úrokůz úvěrůa půjček.platby pokut, penále
- úhrada členských příspěvků
- poíizeni dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. kč a dlouhodobého nehmotného
majetku nad 60 tis. Kč.
]

4. Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 31.12.2019, lyúčtovatnejpozději do
31.1.2020. Vyúětování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položkyfotokopie účetníchdokladů (faktury, nebo doklad zaplacení v hotovosti), seznam
předložených účetníchdokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečněníúhrad faktur - tj.
kopie výpisů zúětu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů.
Zazučtovacídoklady se nepovažujítzv. zálohové faktury.
Vyúčtovánímdotace se rozumí předloženívyplněného formuláře, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.

5. Doklady prokazující využiti dotace musí b}t viditelně označeny,,DOCH", tzn. Dotace
Obce Citice na údržbuHřiště" (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen

umožnit poskytovateli na základějeho požadavku provedení kontroly všech prvotních
účetníchdokladů za llěelemprověření předloženého vyúčtováníprojektu. Příjemce se
zavazuje spolupůsobit při výkonu finančníkontroly ve smyslu ze zákonaě.32012001Sb., o
finančníkontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen týo
nevyčerpanéprostředky vrátit poskytovateli nejpozději do 3I.I.2020 na bankovní účetě.
382939ll0I00, jako variabilní symbol uvede číslosmlouvy.
čl. ilI

1. Pokud příjemce předložívyúčtovánív termínu stanoveném v čl. il. odst. 4 této smlouvy,
ale vyúčtovanínebude obsahovat všechny náležitosti, dopustí se příjemce porušení
rozpočtovékázné ažv pŤipadě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplnévyúčtování
ve lhůtě l5 dnůode dne doručenívýzvy poskytovatele.

2. Pokud posky,tovatel zjistí kdykoliv v pruběhu čerpánía užívánídotace jakékoliv porušení
rozpočtovékázně ve smyslu § 22 zákona č.25012000 Sb., je příjemce povinen celou dotaci
vrátit na účetposkytovatele, a to do l0 dnů po té, co bude poskytovatelem k vrácení dotace
vyzván.

3. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši l
promile zčástky odvodu /neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředkůl zakaždý den
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prodlení, nejvýše však do ríšeodrodu ve smvslu § 22 odst.8 zákona č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územni c I zpc, tu.
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4. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti
brán zŤetel.

čl. ilI
Příjemce je povinen do l5 dnů oznámit poskýovateli zabájení insolvenčníhořízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutámího orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č.
90l20I2 Sb., je povinen zaslatposkýovateli inťormaci o přeměně společnosti, jejiž součástíje
projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má b;it přeměna schválena způsobem
stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit
poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdržíjedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdržípříjemce. Smlouva nabývá účinnostidnem podpisu
oběma stranami.

DoLoZKA
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Citice č.9l20I9 ze
dne 28.2.2019

V Citicích dne

18.3.2019

ilbV
pruemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Vyúčtovánídotace

,7Z-.,ztA;.J*
poskytovatel

Příloha č.1 - Vyúčtovánídotace

přehled o úhradách plateb (neinvestičnív,údaie)
Příiemce dotace:
Název projektu:
Výše poskytnuté dotace:
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účetnictvínebodaňové evidence
Příloha: kopie dokladů
Razítko a podpis statutátního orgánu

Zpracoval(a):

Datum:

(zástupce}:

