VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
(smlouva č. VJ- 202/2019)

I – Účastníci smlouvy
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou
IČO: 00273163
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800
dále jen obec
a
TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. se sídlem Velká Jesenice 168, 552 24 Velká Jesenice
Zastoupená – předsedou Jaroslavem Kmoníčkem
IČO: 48652814
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. 177741066/0300
dále jen p ř í j e m c e
uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace
II – Poskytnutí dotace
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2019 na základě řádně podané
žádosti ze dne 15.5.2019
2. Výše dotace je stanovena následovně:
a) Pevná částka 105 000,- Kč, slovy: stopěttisíckorunčeských
b) Pohyblivá částka, jejíž výše je rovna příjmu obecního rozpočtu na položce 1381daň z hazardních her.
3. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil.
Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti.
4. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do
dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy.
III – Povinnosti příjemce a postihy
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou
uvedl příjemce ve své žádosti.
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
související s akcí dle čl. I.
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů.

4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10. 12. 2019. Podklady musí obsahovat
rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo
doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie
dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti
kopie výdajových pokladních dokladů.
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než
sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet
obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užití dotace.
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního
zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce,
který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této
skutečnosti poskytovatele předem informovat.
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti
brán zřetel.
IV – Počet vyhotovení
Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a
jedno vyhotovení obdrží příjemce.
V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. ………... dne
…….……....
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. ….………. dne
…………….
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém
roce 2019.
Ve Velké Jesenici dne ………

.........................................................
za Obec Velká Jesenice
Petr Jeništa – starosta

........................................................
za TJ SOKOL Velká Jesenice
Jaroslav Kmoníček - předseda

