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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
pilníkova

poskvtovatel:

Město pilníkov

Sídlo: Náměstí 36,542 42 Pilníkov

tčo: oo278l9o

Zastoupené: Josefem Červeným, starostou města

Číslo účtu: 1303708369/0800

(dále jen,,poskytovatel")

Příiemce:

TJ spARTAK pllruírov, z.s.

Sídlo: HnaoČíru 112, Pilníkov54242

tčo: 60152435

Zastoupená: PetrMihálka

Číslo účtu: 750407774/0600

(dále jen ,,příjemce")

společně jako ,,smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

č1.I

obecné ustanovení

1. Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pi|níkova je uzavřena ve
smyslu § 10a zákona č.25Ol2O00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, veznění

a



pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech"), § 159 a násl. zákona č.

5OO|20O4 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č,728|2OOO Sb., o obcích (obecní
zYízení|, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), zákona č, 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle podmínek stanovených ,,Pravidly pro
poskytovóní příspěvků z rozpočtu města Pilníkov - Dotačním progromem podpory kultury,
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a sociólních služeb" (dále jen ,,Pravidla").

Z. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít ji na svou
odpovědnost v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených právními předpisy,

touto smlouvou a Pravidly,
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že finanční příspěvky z rozpočtu města Pilníkov jsou určeny na

podporu projektů zaměřených na využití volného času dětí a mládeže, kulturní akce, obecně
prospěšnou činnost a významné akce s návazností na předchozí projekty s cílem přispět k rozvoji,
propagaci města a ke zlepšení kvality života obyvatel města Pilníkov v souladu s udržitelným
rozvojem.

ó.ll

Účel dotace a její výše

1,. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na činnost v souladu se stanovami výše uvedeného
příjemce dotace, a to konkrétně na:
- platba za rozhodčí
- Pořádánísportovních a kulturních akcí pro děti
- ÚdrZba hrací plochy
- Nákup sportovního vybavení
- Registrace hráčů
- Doprava na zápasy
- Zateplení budovy
- Ostatní náklady pro zajištěníaktivit
- Ceny pro Mezinárodní utkání s Profenem

2. Dotace je poskytována v celkové výši 120.000,- Kč (slovy: stodvacettisíckorunčeských)

čl. tIl

Pod mínky poskytnutí dotace

1". Dotace se poskytuje na období kalendá řního roku, tj. od 1. 1,, 2023 do 31. 12. 2023. Dotace musí
být využita v rámci příslušného roku pouze na účel uvedený v čl. ll. této smlouvy.

2. Dotace bude poukázána jednorázové, bankovním převodem na účet příjemce, uvedený v záhlaví
smlouvy, nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.

ó. v.
Povinnosti příiemce

1, Příiemce je povinen dotaci využít pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu
Z poskytované dotace tak nelze hradit náklady na:

- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity,

- reprezentaci, tj. pohoštění a dary s výjimkou věcných cen

- alkoho| a cigarety, a to anive formě cen,



rekreační pobyty,

- nespecifikované výdaje (výdaje, které nelze doložit),

- nákup služeb a činností, které nejsou obsahem poskytnuté dotace.

2. Do 3].. 1.2024 je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování neinvestiční dotace, jehož
přílohou budou kopie všech potřebných účetních dokladů. Z vyúčtování dotace musí být zřejmá:
- výše výdajů (nákladů) na projekt hrazených z dotace a

- výše povinných výdajů (nákladů) na projekt hrazených z vlastních, příp. cizích zdrojů.

3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s právními předpisy,

zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené
sledování dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních
účetních dokladů prokazujících použití dotace, a to tak, že na výdajových dokladech uvede:

,,hrazeno z dotace Města Pi|níkov". Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl v účetnictví
označen přinejmenším jako ,,dotace města".

4. Příjemce je povinen využít dotace co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou evidenci
jejího čerpání.

5. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele uvedený
v záhlavísmlouvy, a to nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté dotace.

6. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci své činnosti, na kterou budou použity
prostředky z dotace poskytnuté dle této smlouvy, bude uvádět město Pilníkov jako

poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku města je povinen
dodržet zásady pro jejich použití. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném
předstihu pozvánky na veřejná vystoupení a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný
přístup,

7. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu identifikačních údajů v této
smlouvě.

ó. v.

kontrolní ustanovení

1,. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č. 3ZO/2O01, Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č,255/2012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení
účelu a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veške ro u po skytov atele m poža dova no u so uči n no st.

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. ]- tohoto článku předložit
poskytovate\\ k nah\édnuti or\giná\y všech účetnich dok\adů týkajicich se čerpáni dotace.

čl. vl

Důsledky nespInění povinností příjemce

1. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravid|ech. Vpřípadě porušení
rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ust. § 22

zákona o rozpočtových pravidlech,
2. Porušení povinnosti předložit vyúčtování v rozsahu a termínu stanoveném ve smlouvě se

považuje za méně závažné. Pro případ tohoto porušení rozpočtové kázně se uloží odvod ve



výši 5 % z poskytnuté dotace, nejméně však 1.000 Kč. Příjemce je odvod povinen uhradit

poskytovateli na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou.

čl. vll

povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací

1. V případě, že má dojít k přeměně příjemce podle příslušného zákona a Že příjemce má být

zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skuteČnost oznámit s dostateČným -
nejméně třicetidenním předstihem poskytovateli se Žádostí o udělení souhlasu

s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí

respektovat , že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele,

který schválil poskytnutí dotace a smlouvu.

z. K žádosti o udělení souhlasu podIe odstavce 1 musí příjemce prokázat přísluŠnými

dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti,

přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit.

poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladŮ

nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spravío tom bez zbytečného odkladu příjemce po

projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, ktený bude

obsahovat popis a důvod jeho uzavřenís ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit

dosavadní naplnění účelu sm|ouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její Části.

V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její Část

způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidacÍ,

je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn

posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo

její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo

její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen

bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou

finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět

do rozpočtu poskytovatele.

čl. vtll

závěrečná ustanovení

].. o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města Pilníkov

usnesením dle Zápisu 7lZO23 ze dne 23.2.2023 v bodě č,10,

2. Tato veřejnoprávní smlouva včetně případných dodatků bude v souladu se zákonem o

rozpočtových pravidlech zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění na úřední

desce na adrese www.pilnikov.cz.
3. příjemce podpory souhlasí se zveřejněním názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu a výše

dotace poskytnuté z rozpočtu města, Příjemce dotace dále souhlasí se zpracováním jeho

údajů poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/L999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Tento souhlas je příjemcem poskytován a

udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro úČely

informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním



nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto
sm louvou souvisejících.

4. Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních
stran nebo jeho zrušením dle § 167 správního řádu.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží 1 originál.

6. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,

svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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TJ §partak Pilníkov, z,s,

iČ, 601 52 435 |

Josef Červený

starosta města pilníkov

petr Mihálka

předseda spolku


