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o poskytnutídotacezrozpočtuMěstyseNové Veselív roce 2017
Smlouva se uzavírá mezi:
Městys Nové Veselí

IČ:

00294926

sídlo:

Na Městečku|I4,59214 NovéVeselí,

zastoupený:

starostouměstysepanem MVDr. Zdeňkem Křivánkem

bankovníspojení:
čísloúčtu:

Českáspořitelnaa. s.
1622452399/0800

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

7507096I
Žďárská 158,NovéVeselí,PSČ : 592 |4
starostouJanem Králem a jednatelkou Marií Éártovou
Českáspořitelnaa. s.
35-1622250359/0800

(dálejen,,Příjemce..)
čHnek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č,.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpoětů,
ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů..)
poskytuje Poskytovatel Příjemci dotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosmlouvy.

Clánek II.
Výše dotace a její účel
1. PříjemciSev roce 2017 poskytujífinanční
prostředky
o

účelově určená investiční dotace zrczpoětu Městyse ve výši: 1.000.000,- Kč
(slovy: jedenmilionkorunčeských)
a Příjemcetýo finaněníprostředkypřijímá. Finanční
prostředkyjsou poskytovány formou zálohy s povinnostínáslednéhovyúčtování.

2. Dotace je urěena na financováníakce ''modernizaceSokolovny Nové Veselí, vybudování
ubýovánís 39 lůŽky...

Clánek III.
Způsob poskytnutídotace
1. Finančníprostředkyv celkovévýši 1'000.000,-Kč budou Příjemci poskýnuty jednorázově
bankovnímpřevodem na účetPříjemce uvedený v záh|avítéto smlouvy' a to nejpozději
do 30-ti kalendářníchdnůod podpisusmlouvy oběmastranami.

čhnek IV.
Zák|adní povinnosti Příj emce
1. Příjemceje povinen pouŽítdotaci výhradně v souladu s úěelemuvedeným v ěl. II. této
smlouvy. Týo prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým osobám,
pokud nejdeo úhradyspojenés poskytovánímsluŽby,na kteroubyly poskytnuty.
2. Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvéčinnosti,na nížje
podporyPoskytovate|e.
dotaceposkytována,'ídajo tom, Žeje činnostrealizovánazaťtnanční
3. Příjemceje povinen prezentovatMěstys Nové Veselí spon7orskýmvzkazem' umístěným
u hlavního vchodu do budovy nebo v jeho bezprostřední'.blízkosti.
Konkrétnírozměry
a přesnéumístěnísponzorskéhovzkazu bude Příjemce konzultovat s Městysem a upraví
ho dle požadavků
Městyse.
4. Příjemceje povinen véstúčetnictví
v souladuse zákonem č. 563l|99| Sb., o účetnictví,
předpisů(dálejen ,,zákono úěetnictví..)
ve zněnípozdějších
a da|šímisouvisejícímiplatn;ými
je
právními předpisy. Příjemce
povinen účetnízáznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé,
Že se jedná o náklad hrazený z dotaceposkytnutédle tétosmlouvy a na účetních
záznamech
prostředků.
uvéstvýšičerpaných
finančních
5.

Příjemce je povinen předložit Poskýovateli finanění vypořádání dotace nejpozději
do 31. 1. 2018 a ve stejnélhůtě vrátit Poskýovateli na jeho úěet nepoužitéfrnanční
prostředky, ato bezhotovostnímpřevodem na účetPoskytovatele uvedený vzáh|aví této
smlouvy.

Poskytovatelem
6. Příjemceje povinen na žádostPoskytovatelesdělit písemněve lhůtěurčené
požadované
poskýnuté
dle
tétosmlouvy.
doplňujícíinformacesouvisejícís čerpáním
dotace
1

Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedených v této smlouvě oh|ednějeho osoby a o všech okolnostech,kterémají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději

do l0 pracovníchdnůode dne' kdy tato změna nastala.Příjemceje povinen doložitzměnu
relevantnímidoklady. Poskýovatel ohlášenézměny eviduje a pouze v případě' Že změnu
nelze akceptovat,písemněo tétoskutečnostiPříjemcevyrozumíve lhůtěl0 pracovníchdnů
včetněuvedenídůvodu.
ode dne, kdy mu bylo oznámenízměny doručeno,
8. Příjemceje rovněžpovinen vrátit poskýnutéfinančníprostředkyčijejich ěást Poskýovateli
způsobemuvedenýmv čl. IV. odst. 5 smlouvy,jestližeodpadneúčel,na kteqýjsou finanění
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovníchdnů ode dne, kdy se Příjemce o této
skutečnostidozvi.
9. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a účetnízáznamy související
s poskytovánímdotace dle tétosmlouvy a ptokazujícíčerpánífinančníchprostředkůpo dobu
l0 let následujícíchpo skončeníkalendářního roku, na kteqý byly finančníprostředky
poskýnuty.
10. Příjemceje povinen průběžně
informovatPoskýovatele o všechzměnách,kteréby moh|ypři
vymáhání zadrŽenýchnebo neoprávněněpoužitýchprostředkůdotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dobytnostjeho pohledávky.Příjemceje zejménapovinen oznámit Poskýovate|i
kterémajínebo mohou mít
do l0 pracovníchdnůode dne, kdy došlok události,skutečnosti,
za následek příjemcůvzánik, transformaci'sloučeníči splynutís jiným subjektem,změnu
statutárního
orgánu Příjemce.
11. Příjemceje povinen zajistit při přeměně právnickéosoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešlyna nástupnickouprávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
dni likvidace.
zrušeníprávnickéosoby s likvidacíprovedePříjemcevyúčtovánÍke

Č|ánekV.
Kontro|ní ustanovení
1 . Poskýovatel je oprávněnkontrolovatdodrŽenípodmíneksmlouvy a Příjemceje povinen tuto
kontrolu strpět.
)

Příjemceje povinen i po skončení
účinnosti
smlouvy vývářet podmínkyk prováděníkontroly
plnění smlouvy a hospodařeníse svěřenými finančnímiprostředky. Příjemceje povinen
umoŽnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku,poskýnout potřebnou součinnostvšem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit Poskýovateli
k nahlédnutíveškeréprůkaznéúčetní
záznamy vztahujícíse k čerpánídotace dle tétosmlouvy
záznami.
a strpět i předloženíveškerýchúčetních

!
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Clánek VI.
Důsledky porušenípovinnostíPříjemce
Příjemceje povinen poskýnutéfinančníprostředkyPoskýovateli vrátit,jestližePříjemce
nesplníněkterouze svých povinnostístanovenýchv článkuIV, popř. jinou povinnostvyp|yvající
ze smlouvy, zejména pokud použije poskýnuté finančníprostředky (případně jejich část)
v rozporu se smlouvou.

ct. vil.
Ukončenísmlouw
1 . Smlouvu lze zrušitnazák|aděpísemné
dohody smluvníchstrannebo vypovědí.
)

Kterákoli smluvní stranaje oprávněna tuto smlouvu písemněvypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářníchdní a počínáběžet 1. dnem nás|edujícímpo dni
doručení
výpovědi druhésmluvnístraně.V případěpochybnostíse má zato,Že ýpověď byla
doručena5. dnem od jejíhoodeslání.

Clánek VIII.
Závěrečná ustanovení
l . Smlouva nabyvá platnosti a účinnostipodpisem smluvníchs&an a je vyhotovenave dvou
stejnopisech,znichŽjedenobdržíPříjemcea jeden Poskytovatel.
o poskytnutífinančníchprostředkůa uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhod|o ZM Nové
Veselídne26. 7 .2017. Usneseníč.22.
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