Smlouva č. 1/2016
o poskytnutí finanční dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec Pivín,
zastoupená starostou obce Janem Vránou
Pivín 220 798 24 Pivín
IČO: 00288624
Č. ú.: 3127701/0100 KB
(dále jen poskytovatel)
a
TJ Sokol Pivín
Pivín 87, 798 24 Pivín
IČ: 47918373
č. ú.: 1500283339/0800
Zastoupený Viktorem Švédou
(dále jen příjemce),
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
na činnost ve výši 80.000,-- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých (dále jen
„dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů souvisejících s celoroční
činností vyplývající v souladu se žádostí o dotaci z rozpočtu obce (Příloha č. 1 –
Využití neinvestiční dotace ve výši 80.000,--Kč).
3. Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet
příjemce.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I, odst. 2 této smlouvy jako
dotace neinvestiční. Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí
dotace, která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
a) Výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle §26 odst. 2
zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (alejen „cit. zákona“),
b) Výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle §32 a
odst.1a 2 cit. zákona
c) Výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a
modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.

lI.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2. a 4. této smlouvy, v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě. Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.
Příjemce nesmí příspěvek nebo jeho část poskytnout třetí osobě.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 12. 2016
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití dotace včetně souvisejícího účetnictví příjemce. Při této
kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Originály všech účetních
dokladů týkajících se příspěvku budou uloženy u příjemce.
4. Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. 2016 předložit vyúčtování dotace.
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1.

Závěrečnou zprávu o využití dotace.

4.2.

Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace doložený:
- fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím
listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících
vynaložení výdajů (kopie výpisu z běžného účtu),
- fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony
apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven,
- prezenční listiny nebo seznamy
Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály
dokladů a se záznamy v účetnictví příjemce a nejsou použité u jiného
poskytovatele.

4.3.

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2
této smlouvy, 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, bude postupováno
v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než sjednaný
touto smlouvou v čl. I. odst. 1. a 2., či poruší některou z jiných podmínek použití
dotace sjednaných v čl. II odst. 1 je povinen vrátit dotaci nebo její část na účet
poskytovatele nejpozději do 15 dnů od písemného vyzvání poskytovatelem.
Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, bude postupováno
v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli do 15 dnů závažné
skutečnosti, jako jsou změny stanov, bankovního spojení, statutárního orgánu
(zástupce), jakož i změny, které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního
hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti.
8. Příjemce je povinen na všech propagačních a informačních materiálech uvádět
logo obce, které je zveřejněné na webových stránkách obce Pivín (www.pivin.cz).
Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga obce Pivín.
9. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je příjemce povinen odvést uložený odvod spolu s penálem
na účet poskytovatele. Penále je stanoveno ve výši 1 promile denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této
částky.

III.
1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce Pivín č. 16/12/2016 ze dne 30.3.2016.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

V Pivíně:

…………………………….
Obec Pivín
Poskytovatel

V Pivíně:

……………………………….
TJ Sokol Pivín
Příjemce

Příloha č. 1 - Využití neinvestiční dotace ve výši 80.000,--Kč
Sportovní pomůcky:
- Balony
- Sítě na brány
- Rohové praporky
- Dresy
- Štulpny
- Trenýrky
- Chrániče
- Ručníky
Údržba šaten:
- Energie
- Voda
- Čistící a prací prostředky
- koše na prádlo, kbelík na úklid
- vše co se týká úprav a údržby budovy šaten (žárovky, vypínače, světla, dveře
apod.)
Údržba hřiště:
- Travní semeno
- Hnojiva
- Prostředky na lajnování
- Benzín
- Náhradní díly na sekačku a traktorek
- PB láhve
- Náhradní díly do studny a k nádrži na vodu apod.
- Náklady na opravy sítí za brankami
- Náklady na opravu a údržbu příslušenství náležející ke sportovnímu areálu
Dále:
- Náklady na dopravu
- Pitný režim při utkáních
- Rozhodčí
V Pivíně:

…………………………….
Obec Pivín
Poskytovatel

V Pivíně:

……………………………….
TJ Sokol Pivín
Příjemce

