Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Tochovice
č. 1/2018 (dále jen „Smlouva“)

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")
m e z i:
Poskytovatelem dotace:
Obec Tochovice
zastoupená starostou Radkem Walterem
Tochovice č. p. 11
262 81 Tochovice
IČO: 00243418
DIČ: CZ00243418
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu: 522 32 11/0100
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Příjemcem dotace:
SK Tochovice, z.s.
veden u Městského soudu v Praze L 4256
zastoupené: panem Ladislavem Černým
adresa žadatele: Tochovice 11,26281
IČO:47067128
Právní forma: spolek
číslo běžného účtu: 53 47 333 99/0800
(dále jen „Příjemce“)
I.
Preambule
Příjemce podal dne 5. 12. 2016, č.j. 491/2016 žádost o poskytnutí dotace,
která obsahovala všechny náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 Zákona
(dále jen „Žádost"). Poskytovatel se rozhodl Žádosti Příjemce vyhovět, a
to usnesením č. 6/2016 ze dne 12. 12. 2016.

II.
Předmět smlouvy
1) Poskytovatel poskytne z rozpočtu obce Tochovice příspěvek ve výši
90 000,00 Kč, slovy devadesát tisíc korun českých.
2) Dotace bude Příjemci vyplacena na bankovní účet číslo:
53 47 333 99/0800
v dílčích splátkách takto:
První splátka ve výši 45 000,00 Kč do 10 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.
Druhá splátka ve výši 45 000,00 Kč nejpozději do 15. 7. 2017.
3) Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému
v bodě III. této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a
platnými právními předpisy.
III.
Účel dotace
Dotace je poskytována na podporu rozvoje sportu v obci Tochovice,
provoz sportovní činnosti – běžné provozní náklady dle žádosti SK
Tochovice.
IV.
Podmínky udělení peněžních prostředků
1) Vyúčtování dotace předloží příjemce na Obecní úřad v Tochovicích
nejpozději do 15. 1. 2019 na tiskopise, který tvoří přílohu této
Smlouvy.
2) Vyúčtováním dotace musí obsahovat:
a) soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci
b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím
listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh,
prokazujících vynaložení výdajů,
c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony
apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven,

d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu
předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb,
e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné
s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy
v účetnictví příjemce.
3) Nevyužité prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet
Poskytovatele číslo – 522 32 11/0100 nejpozději dne 31.12.2017.
Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet
Poskytovatele.
4) Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního
roku.
5) Příjemce ve svém účetnictví zajistí i pro sebe kopii celého vyúčtování
dotace pro Obec Tochovice. Příjemce je povinen umožnit
poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech
prvotních (originál) dokladů za účelem prověření předloženého
vyúčtování projektu. Poskytovatel tedy bude vykonávat u příjemce
kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
6) Způsobilými výdaji, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují
zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č.
320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejsou:
-

výdaje na pořádání výjezdních zasedání apod.
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je
dotace poskytována
odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce
účetně nedoložitelné výdaje.
V.
Sankce

V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude
poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 (§ 28 v případě
příspěvkových organizací zřízených obcí) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Za porušení povinností se uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši celkové poskytnuté dotace od obce Tochovice.

VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2) Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími obecně závaznými předpisy.
3) Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
4) Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů
obsažených v této smlouvě.
5) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i
příjemce obdrží jedno vyhotovení.
6) Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Tochovice
Datum jednání a číslo usnesením: 5.3.2018, Usnesení č. 1/2018

V Tochovicích dne ………………

…………………………………………………..
poskytovatel

V Tochovicích dne …………………………..

……………………………………………………
příjemce

