OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE
19/2019
smluvní strany:
Obec Tuklaty
se sídlem obecního úřadu: Na Valech 19, 520 82 Tuklaty
IČO: 00235822
zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Čechie Tuklaty, z.s.
se sídlem: Ke Hřišti 23, 250 82 Tuklaty
poštovní adresa: Růžová 127, 250 82 Tuklaty,
IČO: 18620990
zastoupená: Vratislavem Procházkou, předsedou
zapsaná ve spolkovém rejstříku spisová značka L 2003 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Příjemce“)
uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:

Článek I.
Základní ustanovení
1.1.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 250/2000 Sb.). a
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 320/2001 Sb.“).
1.2.
Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou
finanční podporou.
1.3.

Pro potřeby této smlouvy se rozumí:

a) dotací - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu obce Tuklaty na stanovený účel,
b) finančním vypořádáním dotace - přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále
jen „vyúčtování “) a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu obce Tuklaty,
c) porušením rozpočtové kázně - každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu obce Tuklaty,
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d) neoprávněným použitím peněžních prostředků - jejich použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se
považuje také:
• porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené
právním předpisem nebo touto smlouvou, ke které došlo po připsání peněžních prostředků na účet
Příjemce,
• neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.
e) uznatelnými výdaji - výdaje vynaložené k dosažení účelu, na který jsou poskytované peněžní prostředky
určeny,
f) zadržením peněžních prostředků - porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném
termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul
termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.
Článek II.
Účel a výše dotace
2.1.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu obce Tuklaty na
podporu sportovní činnosti Příjemce a pořádání dětského sportovního dne (dále jen „Dotace“).
2.2
Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky Dotace na úhradu těchto uznatelných
výdajů:
a) Náklady na činnost mužstev: pořízení nových tréninkových pomůcek, nájemné za umělou trávu a halu
v zimním období, startovné.
b) Náklady na údržbu hřiště: údržba hrací plochy v podobě lajnování, sekání, hnojení, zakoupení nového
travního koberce v obou vápnech, pořízení ochranných sítí za branku a nových sítí do branky, postřik proti
plevelu, pískování.
c) Dětský sportovní den: občerstvení, odměny dětem.
d) Ostatní: benzin do sekaček, úklidové prostředky, nářadí, poháry a medaile na turnaje, poštovné.
Uznatelnými výdaji nejsou výdaje správce hřiště.
2.3.
Celková částka Dotace na výše uvedené uznatelné výdaje činí Kč 270 000,- v dále uvedeném
členění:
a) Náklady na činnost mužstev

Kč 110 000,-

b) Náklady na běžnou údržbu hřiště

Kč 105 000,-

c) Dětský den

Kč 15 000,-

d) Ostatní

Kč 40 000,-
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Článek III.
Poskytnutí finančních prostředků Dotace
3.1.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci Dotaci z rozpočtu obce Tuklaty v souladu s článkem 2
této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v z. č. 250/2000 Sb.
3.2.
Peněžních prostředky Dotace poskytne Poskytovatel bezhotovostním převodem na účet Příjemce
425828399/ 0800 s VS 192019.
3.3
Peněžní prostředky Dotace převede Poskytovatel do 30 dnů po podepsání této smlouvy oběma
smluvními stranami.
3.4
V případě prodlení Poskytovatele s převedením dotace na účet Příjemce, sjednává se úrok
z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Článek IV.
Podmínky použití Dotace
Příjemce se zavazuje:
4.1
Použít poskytnutou Dotaci pouze ke sjednanému účelu na uznatelné výdaje v souladu s článkem II
body 2.1 a 2.2 této smlouvy této smlouvy, a to s péčí řádného hospodáře.
V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků použitých na výdaje
nesouvisející se sjednaným účelem a neuznatelné výdaje. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjemce
neprokáže, jak byly poskytnuté peněžní prostředky použity.
4.2
Dotaci použít jen na výdaje za plnění uskutečněná v roce 2019 a doložená daňovými doklady
vystavenými v roce 2019.
4.3

Výdaje uskutečnit v roce 2019.

4.4
Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádně a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních
prostředků Dotace.

Článek V.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování
5.1
Příjemce vypracuje a předá Poskytovateli závěrečné vyhodnocení Dotace (slovní popis a zhodnocení
využití Dotace) do16.12.2019.
5.2
Příjemce vypracuje a předá Poskytovateli do 16.12.2019 vyúčtování Dotace, ve kterém přehledně
uvede částky přijaté Dotace, částky všech výdajů hrazených z Dotace, částky nepoužité Dotace.
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5.3
Příjemce do 16.12.2019 prokáže Poskytovateli výdaje Dotace příslušnými účetními (daňovými)
doklady (fakturami apod.) a doklady o jejich úhradě.
5.4
Částky nepoužité Dotace převede Příjemce na účet Poskytovatele číslo 2835260379/0800 pod VS
192019 do 16.12.2019.
5.5
Součástí vyúčtování Dotace bude čestné prohlášení Příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti
vyúčtování, a prohlášení o využití či nevyužití finanční prostředků ke stejnému účelu z jiných zdrojů a jejich
výši.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1
O změnu této smlouvy, ne však o změnu termínu vyúčtování může Příjemce písemně požádat
Poskytovatele do 22.11.2019. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje
zastupitelstvo obce Tuklaty.
6.2
Poskytovatel je povinen vykonávat finanční kontrolu u Příjemce Dotace a je oprávněn vyžadovat
příslušné doklady pro provedení finanční kontroly.
6.3
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Smluvní
strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
Pokud Příjemce postoupí svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího
písemného souhlasu Poskytovatele, poruší tím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně
odpovídá výši poskytnutých peněžních prostředků.
6.4
Příjemce je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, před zahájením
přeměny nebo likvidace vypracovat a předat Poskytovateli závěrečné vyhodnocení Dotace, vyúčtování
Dotace a prokázat výdaje Dotace příslušnými účetními (daňovými) doklady (fakturami apod.) a doklady o
jejich úhradě.
6.5
O poskytnutí Dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo
Obce Tuklaty usnesením č. 37/7/2019 ze dne 29.4.2019 na základě žádosti Příjemce ze dne 1.4.2019.
6.6
Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě.
6.7
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy
uvedenými v článku 1 této smlouvy
6.9

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

6.10

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

6.11

Tato smlouva bude zveřejněna web stránkách Poskytovatele.
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6.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před
jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz
výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Tuklatech dne 5.6.2019

V Tuklatech dne 5.6.2019

Obec Tuklaty

Čechie Tuklaty, z.s.

……………………………………………………………………..

………………………………………………………

Monika Petrisková v.r.

Vratislav Procházka v.r.

starostka

předseda

