Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů)

Obec Pičín
se sídlem Pičín 154
zastoupený RNDr. Lenkou Kupkovou, starostkou
IČ 00243035
bankovní spojení: 521709349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
TJ SOKOL PIČÍN z.s.
se sídlem Pičín 130
IČ 42729530
typ příjemce: právnická osoba – spolek
zastoupená: Oldřichem Odlem, předsedou
bankovní spojení: 520284369/0800
zapsaný pod spisovou značkou L 2786 vedené u Městského soudu v Praze
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 250 000,- Kč, slovy: dvěstěpadesát tisíc korun českých (dále jen „dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je: Celoroční činnost TJ Sokol Pičín z.s. v roce 2018 –
na výdaje od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle předpokládaného rozpočtu použití
dotace na základě žádosti o dotaci ze dne 31.10.2017:
Položka

Částka

Elektrická energie

10.000,- Kč

Jiné provozní výdaje

60.000,- Kč

Sportovní pomůcky a vybavení

20.000,- Kč

Stavební a údržbářské práce, opravy

160.000,- Kč

CELKEM

250.000,- Kč

3. Dotace bude poskytnuta příjemci na účet do 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy.

4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 3 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
II.
Podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 3 této smlouvy, v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě. Dotace musí být použita efektivně, účelně a
hospodárně. Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na účel stanovený v čl. I.
odst. 3 této smlouvy.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci na úhradu nákladů vztahujících se
ke stanovenému účelu vzniklých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018, které
budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2018. Finanční prostředky nelze převádět do
následujícího kalendářního roku.
3. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence
související s přijatou dotací a jejím účelem tzn. účtovat na zvláštní analytické
účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na samostatnou zakázku. Musí
být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není)
vykazován na podporované náklady příjemce a skutečně odpovídá charakteru
poskytnuté dotace. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou
poviny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích použití
prostředků z dotace Obce Pičín. Doklady prokazující využití dotace musí být
viditelně označeny „Dotace Obce Pičín“ (označeny musí být již originály dokladů).
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení
kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého
vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající
ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Při této
kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost.
5. Příjemce je povinen nejpozději do 31.1.2019 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). Vyúčtováním dotace se rozumí
předložení seznamu dokladů prokazujících použití dotace k úhradě způsobilých
výdajů v souladu se čl. I. odst. 3 této smlouvy ve výši poskytnuté dotace.
K vyúčtování budou doloženy kopie prvotních účetních dokladů a doklady
potvrzující uskutečnění výdaje a dále seznam všech dokladů předložených ve
vyúčtování dotace. Účetní doklady (originály i kopie) hrazené z dotace budou
viditelně a nesmazatelně označeny textem „Dotace Obce Pičín“. Za zúčtovací
doklady se nepovažují zálohové faktury. Vyúčtování musí obsahovat:


závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace



fotokopie všech dokladů

6. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve stanovené lhůtě, je příjemce
povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15
dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný
touto smlouvou v čl. I. odst. 3 a 5, poruší některou z jiných podmínek použití
dotace nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v
čl. II. odst. 5 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II. odst. 5 této smlouvy, dopustí se
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví
chybné nebo neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení výzvy poskytovatele.
9. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 2 % z
celkové poskytnuté dotace.
10. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část
nebo uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí
odvod nebo penále do pokladny Obce Pičín nebo na účet poskytovatele č.
521709349/0800.
11. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele,
právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková
změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena, a to nejpozději
do 14 dnů od této změny.
12. Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) nejsou:
-

-

osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce
výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních
právních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním
jubileím, příspěvky na rekreaci apod.)
výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, 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, který je právnickou
osobou
odstupné, ve smyslu zákoníku práce
výdaje na propagaci a marketing příjemce účetně nedoložitelné výdaje

13. Prokáže – li se po poskytnutí dotace, že tato podpora splňuje znaky veřejné
podpory, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele a to včetně úroků.
14. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody jiným subjektům a tyto výhody
budou naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat
v souladu s příslušnými předpisy v oblasti veřejné podpory.
15. Příjemce je povinen označit propagační materiály znakem Obce Pičín a umístit ve
svém areálu po dobu poskytování dotace reklamní panel či billboard se znakem
Obce Pičín a následujícím textem „Činnost TJ Sokol Pičín z.s. je podporována
z rozpočtu Obce Pičín“. Současně je příjemce povinen na všech propagačních
materiálech uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost příjemce. Totéž je
příjemce povinen uvádět po dobu poskytování dotace při kontaktu s médii, na

svých případných webových stránkách a při propagaci svých aktivit. V případě
nedodržení tohoto ustanovení, bude k této skutečnosti přihlíženo v následujícím
roce při rozhodování o výši poskytované dotace.
16. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku Obce Pičín
způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 15 této smlouvy.
III.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo
písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární
orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin
hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této Smlouvy,
f) je v likvidaci,
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou
oblast podpory,
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzván poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení
dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od doručení výpovědi.
5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.
6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace.
Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým
jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení
poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku
dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané
oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních
prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
Smlouvy.
12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto
článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého textu této
smlouvy.
4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením ZO Pičín č. 19
ze dne 23.11.2017.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 2
vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

V Pičíně dne 31.12.2017

Za poskytovatele
RNDr. Lenka Kupková, starostka

Za příjemce
Oldřich Odl, předseda

