VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE 2019
Kterou uzavřeli:
poskytovatel:

Obec Vnorovy, zastoupená Ing. Antonínem Gazárkem
Hlavní 750, 696 61 Vnorovy, IČO: 00285480
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 259212555/0300

a
příjemce:

FK Agro Vnorovy, z.s.
Vnorovy 690, 696 61 Vnorovy
zastoupený předsedou Miroslavem Čajkou
IČO: 46937129
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Předmět smlouvy
Obec Vnorovy na základě schváleného rozpočtu pro rok 2019 a rozhodnutí Zastupitelstva obce
Vnorovy ze dne 17. 12. 2018, poskytne příjemci dotaci ve výši 360 000,- Kč na účel stanovený
v bodě II. této smlouvy.
II. Účel dotace
Dotace se poskytuje v souladu s předloženou žádostí na tyto účely:
1. úhradu nákladů za energie ve výši 130 000 Kč
2. zabezpečení dopravy na utkání ve výši 50 000 Kč
3. Pořízení sportovního vybavení ve výši 110 000 Kč
4. Pronájem sportovišť a startovné ve výši 40 000 Kč
5. Na údržbu a provoz areálu ve výši 30 000 Kč.
Dotaci nelze použít na:
 odměny a mzdy (u sportovních organizací lze použít na odměny rozhodčím a delegátům)
 platby příspěvků jiným osobám
 pokuty, penále, manka, škody a dluhy
 náklady na pořízení budov a pozemků
 stravné, občerstvení (s výjimkou odměn pro děti)
Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy. (nebo v hotovosti na
pokladně OÚ Vnorovy při podpisu smlouvy)

III. Realizace
Příjemce se uzavřením této smlouvy zavazuje realizovat činnost na kterou byla poskytnuta
dotace v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy a to v období od 1.1.2019 do
31.12.2019.
IV. Finanční vypořádání dotace
(1) Příjemce se zavazuje provést vyúčtování poskytnuté dotace a předložit je poskytovateli do

31.12.2019. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních
dokladů prokazujících použití dotace uvedením textu „hrazeno z dotace Obce Vnorovy ve
výši_____ Kč“. Dále příjemce předloží soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
(2) Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část

dotace vrátit Poskytovateli a to do 31.12.2019 na bankovní účet Poskytovatele.
(3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit

poskytovateli kdykoliv k nahlédnutí originály účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných výdajů.
(4) V případě neoprávněného čerpání nebo nepředložení vyúčtování je poskytovatel oprávněn

požadovat zpět celkovou částku, popřípadě její neoprávněně čerpanou část.
V. Přeměna a zrušení příjemce
(1) Pokud příjemce dotace v průběhu roku ukončí svou činnost, je povinen tuto skutečnost

neprodleně písemně oznámit poskytovateli a vrátit poskytnutou dotaci v plné výši na účet
poskytovatele do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení dle této věty poskytovateli.
V případě, že příjemce část poskytnuté dotace vyčerpal, předloží neprodleně vyúčtování
dotace v rozsahu a termínu dle čl III. této smlouvy a nevyčerpané prostředky vrátí na účet
poskytovatele do 30 dnů od předložení vyúčtování poskytovateli.
(2) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů informovat poskytovatele o

vlastní přeměně nebo zrušení likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.

VI. Další podmínky poskytnutí dotace
(1) U všech výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřejmý účel, na jaký mají

být prostředky vynaloženy.
(2) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.
(3) Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a
její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací
projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
v zákoně č. 499/204 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

(4)

(5)

(6)

(7)

Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele
vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k
veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění
podmínek této smlouvy poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a
dokumentaci.
Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou
účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
rozšířenou o dodatečné požadavky:
a) příslušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci,
musí splňovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou bodu f ustanovení § 11 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost
c) při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou
evidenci v plném rozsahu
d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně
označeny názvem (postačí i zkrácený název projektu)
Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým
majetkem získaným, byť i jen částečně z dotace, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí
tento majetek ani jeho část zatížit zástavním právem, a ani jiným právem třetí osoby (jako
např. zadržovací právo či zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze s
písemným souhlasem poskytovatele.
Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu
udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele.
Příjemce může majetek pořízený z dotace v době udržitelnosti projektu pronajmout či
vypůjčit jiné osobě pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí zabezpečit,
že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem
přenechán k užívání třetí osobě.

VII. Porušení rozpočtové kázně
(1) Porušení podmínek uvedených v této smlouvě je považováno za porušení méně závažné ve

smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za
tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v Výše odvodu v %
případě
porušení
jednotlivých
ujednání
uplatňována z celkově
kumulativně)
poskytnuté dotace
Předložení vyúčtování dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů
od data uvedeného ve smlouvě

5%

Předložení vyúčtování dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů
od data uvedeného ve smlouvě

10 %

Nedodržení termínu vrácení dotace nebo její části uvedeného ve
smlouvě

5%

(2) Pokud doložené doklady nedosáhnou částky schválené dotace, je Příjemce povinen vrátit

případnou nepoužitou část dotace na účet Poskytovatele do 31.12.2019

IX. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti podpisem obou

smluvních stran.
(3) Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky

Ve Vnorovech dne 22.3.2019

…………………………
Ing. Antonín Gazárek
starosta obce

…………………...
Miroslav Čajka
předseda spolku

