VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
ÚHRADU VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

OBEC Mostkovice
Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice
IČ: 00600032
Bankovní spojení: 107-1593030217/0100
Zastoupená: Jaroslavem Peškou, starosta obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
název: TJ Sokol Mostkovice, z.s.
sídlo: Prostějovská 15/1
798 02 Mostkovice
IČ: 16367961
Bankovní spojení: 135284979/0300, ČSOB a.s. – Pobočka Prostějov
Zastoupená: Zdeňkem Zatloukalem
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 280.000 Kč, slovy: Dvě stě osmdesát tisíc korun českých (dále jen
„dotace“).

2.

Účelem poskytnutí dotace je úhrada nákladů spojených s provozem sokolovny
– elektrická energie, spotřeba plynu, nutné opravy budovy, včetně fasády
sokolovny, pronájmy sportovišť, doprava externími dopravci na zápasy, nákup
sportovního nářadí a dresů.

3.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, vždy po předložení jednotlivých dokladů o provedených
úhradách (výpis z účtu, doklad o hotové úhradě) a předložení originálních

dokladů, na základě kterých byly platby provedeny. A to vždy nejpozději do 30
dnů od předložení dokladů.
4.

Celkovou výši dotace je možné čerpat nejpozději do 30. 11. 2019. Dnem
poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.

5.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
II.

1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě a v souladu s usnesením zastupitelstva obce
Mostkovice č.48/2019 ze dne 27. 2. 2019.
.

2.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12. 2019.

3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

4.

Příjemce je povinen nejpozději do 10. 1. 2020 předložit poskytovateli úplné
vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:
4. 1. soupis nákladů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v
příloze č. 1 „Finanční vyúčtování příspěvku“.
4. 2. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu
jednotlivých dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,
4. 3. čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s
originály a náklady uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy
v účetnictví příjemce.

6.

V případě že celkové příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel uvedený
v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než uznaná výše dotace, nebude
poskytovatelem celková výše dotace vyplacena.

7.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel
sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek
použití dotace, stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou
z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží
vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II. odst. 4. této
smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny
náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4. této smlouvy, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo
neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

8.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část
nebo uhradit odvod, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod na
účet poskytovatele č. 107-1593030217/0100.

9.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku,
s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla,
bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které
mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je
právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této
skutečnosti poskytovatele předem informovat.
III.

1.

Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

4.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva Obce Mostkovice 48/2019 ze dne 27.2.2019. Tato smlouva je
sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

V Mostkovicích dne

V Mostkovicích dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

…………………………………
Jaroslav Peška, starosta

…………………………………
Zdeněk Zatloukal

Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Mostkovice
Název organizace/osoby:
Název projektu/činnosti:
Poskytnutý finanční příspěvek ve
výši:

Datum
Pořadové vystavení
číslo
dokladu

Popis dokladu – text,
účel

Částka

Hrazeno

Hrazeno
z příspěvku
od obce

Částka
k vrácení
Částka
celkem
Zpracoval a zodpovídá

za správnost: …………………………………
Místo uložení
účetních dokladů: ……………………………
Dne: …………………………………………
…………………………………..
Kontakt: ……………………………….. …...
razítko a podpis
Přílohy:
 fotokopie prvotních účetních dokladů včetně dokladů o zaplacení (výpisy z účtu)
s uvedením čísla dokladu v účetnictví
 čestné prohlášení že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje
uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.

ČESTNÉ

PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Zdeněk Zatloukal, jako oprávněný zástupce příjemce
dotace z rozpočtu obce Mostkovice
čestně prohlašuji,
že fotokopie všech předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje
uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v mém účetnictví.

V …………………….
Dne …………………

………………………………….
Zdeněk Zatloukal

