VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Niže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici:
A.

Obec Dýšina, ičo 00257745
se sídlem Náměstí Miru 30, 330 02 Dýšina
zastoupena Ing. Jaroslavem Egrmajerem, starostou obce
číslo bankovního účtu: 1003038236/5500
tel. číslo: 377 945 327
emailová adresa: podatelna@obecdysina.cz

na straně jedné jako poskytovatel dotace dále jen ,,poskytovatel"
a
B.

Tenisový klub Dýšina, z.s., ičo 49744453
se sídlem Mlýnská 128, 330 02 Dýšina
zastoupena Ing. Viktorem Vaidišem, místopředsedou klubu
číslo bankovního účtu: 253837319/0300
tel. číslo:
emailová adresa:

na straně druhé jako příjemce dotace dále jen ,,přij'emce"
ve smyslu ust. § 85 písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zň'zeni) v účinném znění
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
účinném znění, uzavřeli veřejnoprávní smlouvu o poskytnuti dotace nás/edujlclho zněnL'
l.
Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny
1.1.
Předmětem

této

smlouvy je

závazek

k

poskytnuti

dotace

z

rozpočtu

obce

Dýšina

poskytovatelem příjemci, jejíž poskytnutí na základě žádosti příjemce ze dne 25. 01. 2022, bylo
odsouhlaseno poskytovatelem na zasedání Zastupitelstva obce Dýšina dne 28. 02. 2022
usnesením č. 706/25/2022 s tím, že 45 000,- kč z poskytovaných peněžních prostředků je
určeno na sportovní Činnost klubu a zbylých 20 000,- KČ je určeno jako investiční příspěvek na
rekonstrukci sportoviště s využitím dle žádosti (dále také jen ,,stanovený účel").
1.2.
příjemce dotaci od poskytovatele přijímá a zavazuje se, že bude určení poskytovaných peněžních
prostředků respektovat, tak aby byl v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
1.3.
Poskytnuti dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanoveni tohoto zákona.

1.4.
Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálnIch fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro
poskytnuti těchto podpor nevylučuji.

ll.
Poskytovaná částka
příjemci dotace je poskytována poskytovatelem dotace ve výši 65.000,- KČ (slovy: šedesátpěttisíc
korun českých) k účelu stanovenému v bodě. 1.1 této smlouvy.
Ill.
Způsob, jakým budou prostředky poskytnuty
Dotace bude poukázána poskytovatelem příjemci jednorázově, bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
nejpozději však do 15. 04. 2022.

IV.
Doba, v niž má být stanoveného účelu dosaženo; podmínky, které je příjemce povinen při
použití peněžních prostředků splnit; případné další podmínky souvÍsejÍcÍ s účelem, na nějž byly
peněžní prostředky poskytnuty, a které je příjemce povinen dodržet
4.1.
příjemce je oprávněn čerpat dotaci, a tím naplňovat stanovený účel od prvního dne kalendářního
roku, na který se dotace poskytuje, nejpozději však do dne 15. 12. 2022. Prostředky dotace nelze
převádět do kalendářnIho roku nás|edujÍcÍho. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných
nákladů vzniklých při realizaci stanoveného účelu uhrazením finančních prostředků v hotovosti
nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb. Uznatelné náklady
ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději
do 15. 12. 2022.
4.2.
příjemce je oprávněn provádět podstatné změny stanoveného účelu s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny stanoveného účelu se považuje např. podstatná
změna rozpočtu, podstatná změna v obsahu, charakteru stanoveného účelu, aj.
4.3.
příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně ke
stanovenému účelu.
4.4.
Dotace je poskytována na uznatelné náklady stanoveného účelu. Všechny náklady musí být
kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
4.5.
je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splnAi příjemce definici zadavatele veřejné
zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek, v účinném znění, je dále
povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.
4.6.
Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy,
zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedeni a viditelné označeni originálnIch účetních
dokladů prokazujÍcÍch použití dotace uvedením na výdajových dokladech, ,,hrazeno z dotace
OBCEI Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl v peněžním deníku označen ,,dotace obce".

příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé
zboží a služeb, pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní
doklady v rozsahu nezbytném ke splněni účelu kontroly.
V.
Doba pro předloženi finančního vypořádáni dotace

5.1.
příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení /proveden1 stanoveného účelu,
nejpozději do dne uvedeného v bodě 4.1 této smlouvy finanční vypořádání dotace. Nejpozději k
tomuto dni je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou
nepoužitou část dotace, a to na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem a fotokopiemi všech prvotních účetních a
dalších dokladů prokazujÍcÍch její čerpání na listině nazvané n Vyúčtování individuá/nl dotace."
Formulář je ke stažení na internetových stránkách obce Dýšina. Součásti vypořádáni je prokázání
spolufinancovánI ze strany příjemce dotace.
5.2.
Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhorŠit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučeni, změnu statutárního zástupce,
úpadek, apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
5.3.
Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména l názvu {obchodní firmy), data narozeni l IČO,
adresy trvalého pobytu (sídla), názvu stanoveného účelu a výše poskytnuté dotace na úřední
desce obce (a to i elektronické).
5.4.
Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci výsledku stanoveného účelu bude uvádět obec
jako poskytovatele části peněžních prostředků. Při použiti znaku obce je povinen dodržet zásady
pro jejich použití. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky
na veřejná vystoupeni a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup.
5.5.
Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci stanoveného účelu, tak po jeho ukončeni, bude dbát
dobrého jména poskytovatele a stanovený účel realizovat v souladu s právními předpisy.
5.6.
příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení stanoveného účelu archivovat podkladové
materiály:

-žádost včetně příloh
-tuto smlouvu
-originály dokladů, prokazujÍcÍch Čerpání dotace
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
-závěrečné finanční vyúčtováni stanoveného účelu.
VI.
Kontrolní činnost poskytovatele
6.1.
Příslušné orgány či zástupci poskytovatele jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním
předpisem kdykoli kontrolovat dodrženi podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

6.2.
příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle bodu 6.1. této
smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům či zástupci poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních
stanoveným účelem.

dokladů

prokazujÍcÍch využiti prostředků

dotace v souladu

se

6.3.
příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace stanoveného účelu nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od
ukončeni financování stanoveného účelu ze strany poskytovatele.
6.4.
Za dodrženi účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem
skutečnost na vyúčtováni písemně potvrdí.

příjemce,

která tuto

VIl.
Důsledky porušeni povinnosti příjemce
7.1.
V případě, že příjemce po ukončení stanoveného účelu nevráti převodem na účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky dotace, považuji se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
7.2.
V případě, že příjemce po ukončení stanoveného účelu nepředloží finanční vyúčtování dotace,
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
zadržené prostředky.
7.3.
V případě neoprávněného použiti dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci,
případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky
se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a. provedení změny ve stanoveném účelu, k níž je třeba předchozí písemný souhlas
poskytovatele, bez takového souhlasu.
b. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou.
c. nedodrženi terminů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
d. realizace stanoveného účelu v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li
zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v účinném znění, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.
e. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s bodem 4.6. této smlouvy a nelze z
něj zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.
7.4.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel odstoupí od smlouvy podle bodu 8.2 této
smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vráti poskytovateli do 30 dnů po doručení odstoupení.
Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky poskytnuté
do doby odstoupeni za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky.

7.5.
Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyp|ývajÍcÍ pro něj z této smlouvy a toto
porušeni není porušením rozpočtové kázně podle bodu 7.1. až 7.3. této smlouvy může
poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z Částky uvedené v ČI. ll této
smlouvy. Tim není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. příjemce je povinen uhradit
poskytovateli tuto smluvní pokutu na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou.
Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.
7.6.
Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele, v terminu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
VIII.
Skončeni závazkového vztah u

8.1.
závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních
stran nebo odstoupením.
8.2.
Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy a poskytovatel takovou skutečnost
zjisti, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným
příjemci. Závažným porušením se rozumí:
a. realizace stanoveného účelu v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li
zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.
b. provedeni změny ve stanoveném účelu, k niž je třeba předchozí písemný souhlas
poskytovatele, bez takového souhlasu.
c. nedodržení terminů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
d. použiti poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou.
8.3.
Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci stanoveného účelu nebo z vlastního
rozhodnuti nebude tento účel realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy
odstoupit. V takovém případě se příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30
dnů po odstoupeni.
8.4.
Odstoupení od smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se
jí nemůže jakýmkoliv způsobem domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co
dotaci poukázal, postupuje příjemce bodu 7.4. této smlouvy.
lX.
Závěrečná ujednání

9.1.
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem poskytovatele
oprávněn i pověřený zaměstnanec obecního úřadu obce Dýšina. Toto ujednání se nevztahuje na
podpis dodatků k této smlouvě a na odstoupení od této smlouvy. Jakékoli změny této smlouvy
lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran.
9.2.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.3.
Vztahy touto smlouvou neupravené se řIdí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění.
9.4.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a
druhé pro příjemce.
9.5.
Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojujísvé vlastnoruční podpisy či svých zástupců.

v Dýšině dne 14. 03. 2022
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Doložka podle § 41 odst. 1zákona o obcích

Uzavřeni této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce
Dýšina na svém zasedání dne 28. 02. 2022 usnesením č. 707/25/2022.
v Dýšině dne 14. 03. 2022
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Ing. Jar la Egrmajer
staros a obce Dýšina

Obec Dýšina, jakožto poskytovatel dotace na základě uzavřených veřejnoprávních
smluv v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve spojení se zákonem 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upozorňuje tímto subjekty čerpající dané
dotace na výdaje, které nelze z této dotace hradit:

-

výdaje na občerstvení členů spolku, včetně pohoštění například na valné hromadě,
dary jednotlivým členům spolků apod.,

-

výdaje na úhradu nákladů spojených s použitím soukromých vozidel,

-

výdaje na úhradu členských poplatků,

-

výdaje na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit,

-

mzdy a ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění,

-

výdaje na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor, které přímo nesouvisí
s vlastní činností spolku,

-

výdaje na nákup kancelářských potřeb, výpočetní techniky či spotřební elektroniky,
která přímo nesouvisí s vlastní účinností spolku,

-

úhrada pojištění, pokut, nákladů sankčního charakteru, leasingů, nákup nemovitostí,
půjčky, bankovní poplatky, daně,

-

jakékoliv alkoholické nápoje, tabákové výrobky, a to a ni ve formě cen, které by byly
udělaný v soutěžích,

-

jakékoliv výdaje, které nelze doložit.

výše uvedený výčet výdajů je pouze demonstrativní.

za obec Dýšina
místostarostka
Mgr. Ing. Jana Krupičková, v. r.
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