Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice
I. Smluvní strany
Obec Kunčice
se sídlem Kunčice 1, 503 15 Nechanice
zastoupené: starostou Květoslavem Kvasničkou
IČ 00268976
DIČ CZ00268976
bankovní spojení: číslo účtu 5000000150/8040
(dále jen "poskytovatel")
a
SK Bystřian Kunčice
IČ: 42193010
Zastoupený: Zdeněk Šulc, Rašínova 422, 503 15 Nechanice
bankovní spojení: 1082143359/0800
(dále jen "příjemce")

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

III.
Účel a doba použití dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne za podmínek stanovených touto smlouvou příjemci
neinvestiční dotaci k následujícímu účelu:
Příspěvek na činnost TJ Kunčice ( zajištění dopravy, soustředění, výstroj, údržba šaten, ...)
2. Příjemce se zavazuje, že použije poskytnutou dotaci k dosažení stanoveného účelu v době do
konce roku 2015.
3. Nebude-li poskytnutá dotace použita k uvedenému účelu a ve stanovené době, je příjemce
povinen dotaci vrátit poskytovateli.
IV.
Výše dotace
Výše dotace činí 100 000 Kč (slovy: jednostotisích). Peněžní prostředky budou poskytnuty ve
dvou splátkách. Poskytnutá dotace bude poukázána na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy po nabytí účinnosti této smlouvy, první splátka nejpozději do konce 5. kalendářního
měsíce, druhá splátka do konce 9. kalendářního měsíce.
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V.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce je povinen použít dotaci výhradně ke sjednanému účelu, s maximální hospodárností a
efektivností a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Příjemce je povinen vést řádnou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato evidence musí být podložena účetními
záznamy, z nichž musí být zřejmé, které náklady byly hrazené z dotace poskytnuté touto
smlouvou. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů není považováno za účetní záznam. Příjemce se zavazuje označit originály účetních
záznamů a dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace formulací „dotace obce“ na příjmových
dokladech a „hrazeno z dotace obce“ na výdajových dokladech.
3. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních záznamů
a ostatních dokumentů týkajících se účelu dotace.
4. Příjemce se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku vzniku změny
informovat písemně poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.
5. Příjemce je povinen po dobu 3 let od skončení čerpání dotace archivovat originály dokladů,
prokazující čerpání dotace.
VI.
Finanční vypořádání dotace
1. Nejdéle do 30. 11. daného roku předloží příjemce poskytovateli vyúčtování výše uvedeného
příspěvku.
2. Finanční vypořádání obsahuje soupis účetních dokladů souvisejících s čerpáním dotace, s
uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů s přiložením kopií účetních dokladů.
Faktury musí být vystaveny na příjemce příspěvku. Dokladem o proplacení faktury je výpis z účtu
příjemce. Příjemce dotace je povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou
nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení
závěrečného vyúčtování dotace, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace.
3. Nepředloží-li příjemce poskytovateli finanční vypořádání dotace ve stanovené lhůtě, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli celou dotaci.
VII.
Kontrola
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly nakládání
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto
smlouvou.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit při kontrole všechny účetní záznamy a originály účetních a jiných
dokladů, které se týkají použití dotace.
3. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit dle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole (zejména dodavatelé zboží, prací a služeb pro příjemce) poskytly kontrolnímu
orgánu součinnost v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly využití dotace dle této smlouvy.
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VIII.
Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran.
2. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou dotaci, která byla již vyplacena a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. písm. b) až e) zákona č.500/2004 Sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
2. Poskytovatel zveřejní tuto smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření, nejméně po dobu 3 let ode
dne zveřejnění. (platí pouze pro smlouvy o poskytnutí dotace převyšující 50 tis. Kč).
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v občanském
zákoníku.
5. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
poskytovatel a 1 příjemce.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
8. O uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce Kunčice u Nechanic
usnesením č. 3 ze dne 26. 2. 2015 o schválení rozpočtu na rok 2015.

V Kunčicích dne ………………….

V Kunčicích dne……………

Za poskytovatele:
Květoslav Kvasnička

Za příjemce:
Zdeněk Šulc

_____________________________

______________________________
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