vE ŘE JNo PRÁvNÍ

s t v t Lo U v A

o poskytnutídotacez rozpočtuMěstyse Nové Vese|ív roce 20|7
(dálejen,,smlouvď.)
Smlouva se uzavírá mezi:
Městys NovéVeselí

IČ:

00294926

sídlo:

Na Městečkul 14, 59214 NovéVeselí

zastoupený:
bankovníspojení:
čísloúčtu:

StarostouměstysepanemMVDr. ZdeňkemKřivánkem
Českáspořitelnaa. s.
|62245239910800

(dálejen,,poskýovatel..)
a
Tělocvičnájednota Sokol NovéVeselí
IČ:
sídlo:
zastoupena:
bankovníspojení:
Čísloúčtu:

7507096|
Žďarská l58, 592 14 NovéVeselí
JanemKrálem a Marií Bártovou
Českáspořitelnaa' s.
1622250359/0800

'l

,

(dálejen,,příjemce..)
Čhnek I.
Obecnéustanovení
Ve smyslu zákona ě. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,
ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtů..)
poskyuje poskytovatelpříjemci dotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosmlouvy.

ČHnek II.
Výšedotace a její účel
1. Příjemcise V roce 20l7 poskytujífinanční
prostředky

o

účelově
určenáneinvestiěnídotacez rozpočtuMěstyseaŽ do výše:1.115.000'-Kč (slovy:
jedenmilionstopatnácttisíc
korun českých)a příjemcetýo finančníprostředky přijímá.
prostředkyjsou poskytoványformou zá|ohy s povinnostínásledného
Finanční
vyúčtování'

2. Dotace je určenana financovánísportovnía těloýchovné ěinnosti členůTJ Sokol Nové
Veselí, úhradunák|adůna dopravu, cestovné,nájem sportovníchzařizení, Íízeníutkání'
energie,údržbu
hřišťa sokolovny.

C|ánek III.
Způsob poskytnutídotace
prostředkyv celkovévýšido 1.l l5.000,-Kč budoupříjemciuvolňoványtakto:
1. Finanční
-

.

ve výši 300'- Kč za každou uhrazenouhodinu, kterou bude Sportovníhala v Novém
Vese|ívyužívánaTJ Sokol ke sportovníčinnostidětía mládežev kalendářnímměsíci,
ve rnýšizákladu daně, uvedenéhona účetních
dokladech - fakturách r,ystavených
příjemcem třetím subjektůmza poskytnutou reklamní činnostv kalendářním měsíci
za předpok|adu,Že byly subjektemuhrazeny
ve výši285.000,-Kčjako jednorázovýpříspěvekk podpořečinnostiTJ Sokol, kterýbude
uhrazenve dvou splátkách

2. Podklady pro stanovenívýše měsíčněuvo|ňovanéčástkypříjemce předložíposkytovateli
do pěti dnůnásledujícího
kalendářníhoměsícea poskytovatelr
np zák|aděpřezkoumánítěchto
podkladů částku uvolní vŽdy nejpozději do l5-ti dnů od jejich předloženía uhrazení
vyfakturovanéčástkynájemného'a to bezhotovostním
převodem na bankovníúčetuvedený
v záh|avísm|ouvy,pod variabilnímsymbo|em00294926'

Clánek IV.
Zák|adní povin nosti příjemce
1 . Příjemceje povinen použítdotaci výhradně v souladu s účelemuvedeným v čl. II. této
smlouvy. Týo prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejdeo úhradyspojenés poskytovánímslužby,na kteroubyly poskýnuty.
)

Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvéčinnosti,na níŽje
dotaceposkytována,údajo tom, žeje činnostrea|izovánazaťtnanční
podporyposkytovatele.

3. Příjemceje povinen véstúčetnictví
v souladu se zákonem č. 563l|99I Sb., o účetnictví'
ve

zněni pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o účetnictví..)
a dalšímisouvisejícímiplatnými
právnímipředpisy. Příjemceje povinen účetní
záznamy označittak, aby bylo zřejmé,že se
jedná o náklad hrazený z dotaceposkýnuté dle tétosmlouvy a na účetních
záznamech uvést
výšičerpaných
prostředků.
finančních

4. Příjemce je povinen předloŽit poskýovateli finanční vypořádání dotace nejpozději
do 31. 1. 2018 a ve stejnélhůtě vrátit poskýovateli na jeho účetnepoužitéfinanění
prostředky, a to bezhotovostnímpřevodem na úěet poskytovateleuvedený v záh|avítéto
smlouvy.
poskýovatelem
Příjemceje povinen na žádostposkýovate|esdělit písemněve lhůtěurčené
posky'tnuté
požadované
dle tétosmlouvy.
dotace
doplňujícíinformacesouvisejícís čerpáním
6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedenýchv tétosmlouvě ohlednějeho osoby a o všech okolnostech,kterémají nebo by
moh|y mít vliv na plněníjeho povinnostípodle této smlouYY, d to nejpozději do 10
pracovníchdnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit změnu
relevantnímidoklady. Poskýovatel ohlášenézměny eviduje a pouze v případě' Že zménu
příjemcevyrozumíve lhůtě10 pracovníchdnů
nelze akceptovat,písemněo tétoskutečnosti
ode dne,kdy mu bylo oznámenízměny doručeno,
včetněuvedenídůvodu.
1

Příjemceje rovněžpovinen vrátit poskýnutéfinančníprostředkyčijejich částposkýovateli
způsobemuvedenýmv čl' IV. odst.4 smlouvy,jestližeodpadneúčel,na kterýjsou finanční
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovníchdnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti
dozví.

8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a úěetnízéanamysouvisející
s poskytovánímdotace dle tétosmlouvy a prokazujícíčerpánífinančníchprostředkůna po
dobu 10 let následujícíchpo skončeníkalendářníhoroku, na (terý byly finanční,prostředky
poskýnuty.
9. Příjemceje povinen průběŽněinformovatposkýovateleo všechzměnách,kteréby mohly při
vymáhání zadrženýchnebo neoprávněněpouŽitých prostředkůdotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dobytnostjeho pohledávky.Příjemceje zejménapovinen oznámitposkytovateli
do 10 pracovníchdnůode dne, kdy došlok události,skutečnosti,
kterémajínebo mohou mít
za následek příjemcůvzánik, transformaci,sloučeníči splynutís jiným subjektem'změnu
statutárního
orgánupříjemce.
10. Příjemceje povinen zajistit při přeměněprávnickéosoby, aby púva a povinnostize sm|ouvy
přešlyna nástupnickouprávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušeníprávnickéosoby s likvidacíprovedepříjemcevyúčtování
ke dni likvidace.

Clánek V.
Kontrolní ustanovení
1. Poskýovate|je oprávněnkontrolovatdodrŽenípodmíneksmlouvy a příjemceje povinen tuto
kontrolustrpět.

I

II

smlouvy vytvářetpodmínkyk prováděníkontroly
2. Příjemceje povinen i po skoněeníúčinnosti
plnění smlouvy a hospodařeníse svěřenými finančnímiprostředky. Příjemceje povinen
umoŽnit výkon kontroly dle odst. l tohoto článku,poskýnout potřebnou součinnostvšem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit poskytovateli
záznamy vztahujícíse k čerpánídotace dle tétosm|ouvy
k nahlédnutí
veškeréprůkaznéúčetní
a strpěti předloŽeníveškeých úěetníchzáznamů.
čbnek VI.
Důsledky porušenípovinnostípříjemce
prostředkyposkýovateli vrátit,jestližepříjemce
Příjemceje povinen poskytnutéťrnanční
povinností
v článkuIV' popř. jinou povinnostvypl;ývající
stanovených
nesplníněkterouze svých
ze smlouvy, zejménapokud pouŽije poskýnuté finanění prostředky (případnějejich část)
v rozporu se smlouvou.

čt.vu.
Ukončenísmlouly
dohodysmluvníchstrannebo vypovědí.
1. Smlouvu lze zrušitnazák|aděpísemné
2. Kterákoli smluvnístranaje oprávněnatuto smlouvu písemněvypovědětbez udánídůvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářníchdní a poěíná běŽet 1. dnem následujícímpo dni
výpovědi druhésmluvnístraně.V případěpochybnosďse má zato,Že výpověď byla
doručení
doručena5. dnem od jejíhoodeslání.

Clánek VIIL
Závěrečná ustanovení

1 . Smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvníchstran a je vyhotovenave dvou
stejnopisech, z nichŽ jeden obdrží příjemce a j edno poskýovate l.

)

o poskýnutí finančních prostředků a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo
Zastupite|stvoMěstyseNovéVeselíusnesenímč.|9 ze dne 30. 1.2017
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