Veřejnoprávní smlouva č. 8/2018
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení zastupitelstva města Rožďalovice č. 1/2018/1 O ze dne 6.2.20 I 8
a žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Rožďalovice o dotaci ze dne 9.10.2017 uzavírají
níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § I Oa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Smluvní strany
1. Město Rožďalovice
IČ:00239712
se sídlem Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
bankovní účet č.: 246 856 044/0300
zastoupené starostou města Petrem Kapalem
jako "poskytovatel dotace"
2. Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice
IČ: 450 668 76
se sídlem Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
bankovní účet č.: 158 294 133/0300
zastoupená panem Petrem Kapalem
jako "příjemce dotace"

I.

Předmět smlouvy

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto
smlouvou zavazuje
poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 100 000 Kč na
financování provozních výdajů v období 1-12/2018. Rozpis předmětu dotace je
uveden v žádosti o dotaci, která je přílohou této smlouvy.
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II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Smlouva zaniká:
1. Uplynutím doby trvání smlouvy
2. Dohodou smluvních stran
3. Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že
pomši některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet
prvním dnem následujícím po doručení výpovědi
4. Zánikem smluvních stran bez právního nástupce

m.

Podmínky použití dotace
1. Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účet příjemce do 30 dnů po
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci pouze na úhradu nákladů
spojených se zajištěním činnosti v bodě I. této smlouvy v roce 2018.
3. V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy,
nevzniká příjemci na dotaci právní nárok.
4. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům města v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb. o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu čerpání a
využití dotace.
5. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené daňové
doklady týkající se předmětu smlouvy.
6. Pokud dojde v době dle č. 3 této smlouvy ke zrušení pr-íjemce dotace s likvidací či
jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli,
a to nejpozději do tří dnů od data zániku / přeměny. V případě zániku příjemce
dotace bez právního nástupce bude dotace poskytnuta jen na ty daňové doklady,
jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zániku. V ostatních
případech přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právní
nástupce obou smluvních stran.
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IV.
Finanční vypořádání dotace
Příjemce dotace předloží poskytovateli kopie daňových dokJadů, na které požaduje
dotaci a to nejpozději do 30.11.2018. Po vyčerpání částky dotace, nejpozději však do
30.11.2018, předloží poskytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace, která bude
obsahovat rozpis jednotlivých daňových dokladů s uvedením jejich částek, (např.
jejich předmětu aj.)
V.
Vrácení dotace a sankce
Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její poměrnou část na účet města uvedený
v záhlaví, a to nejpozději do 31.12.2018 při jejím nevyčerpání.
Pokud příjemce nepředloží včas vyúčtování včetně kopií dokladů o použití dotace,
zavazuje se uhradit městu odvod ve výši 10% z poskytnuté dotace, a to do 30 dnů od
doručení výzvy k úhradě.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své
vlastnoruční podpisy.
V Rožďalovicích dne: 15.2.2018
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MesÍo Rožďalovice
Petr Kap a I

Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice
Petr Kap a I

Přílohy: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

