VEŘEJNOPnÁVXÍ SMLOUVA
č.412020
o poskytnutí neinvestičnídota ce

z rozpočtu Obce Kozmice

I.

sMLuvNí srnlNy
OBEC KOZMICE
se sídlem:

zastoupená:

ICO:
bankovní spojení:
čísloúětu:
(dále jen,,poskýovatel")

PoručíkaHoši 528l2C,747 11 Kozmice
starostou obce Ing. Petrem Kozákem
00849961
Česká spořitelna, a.s. pobočka Hlučín
18474423 19/0800

a

rĚlovÝcHovNÁ JEDNoTA soKoI, KoZMICE, z.s.
se sídlem:
Hlavní 534138,747 ll Kozmice
zastoupená:
předsedou TJ p. Petrem Kaniou
ICO:
47814365
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:
1847438379/0800
(dále jen ,,příjemce")

il.

zÁKLADNí usraNovENí
Tato smlouva je uzavíená v souladu s § l59 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a § l0a zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.
2. Zastupitelstvo obce Kozmice rozhodlo dle ust. § 85 písm. j) zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zíizení), ve znění pozdějších předpisů, o poskYnutí dotace zrozpoětu obce Kozmice.
3. Dotace je ve smyslu zákona é.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně něktených
zákonů (zákon o finančníkontrole) ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finančnípodporou a váahují se
na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
4. Neoprávněné použití dotace najiný než sjednaný účelnebo zadržení peněžníchprostředků poskynutých z
rozpočtu poskYovatele,je považováno za porušení rozpočtovékázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušeníprávnické osoby
s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskYovateli poměrnou část nevyčerpanédotace do 15-ti dnů, kdy
došlo k přeměně nebo ke zrušeníprávnické osoby. Rozhodným dnem, kde již nemůžepříjemce čerpat
dotacije den, kdy došlo k přeměně nebo den, kdy příjemce vstoupil do likvidace.
l.

ilI.
pŘnuvtňr sMt,ouvy a účnI,

1.

Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu, jejímžpředmětem je poskYnutí neinvestiční dotace ve
výši 520.000,- Kč (slovy Pět set dvacet tisíc korun českých) zrozpoětu poskytovatele na rozvoj
tělovýchovy a sportu v obci v roce 2020; konkrétně výdajů spojených s činnostísportovních oddílů
fotbalistů a hokejistů za pronájem haly a ledové plochy, startovné, dopravu na zápasy, spoftovní výstroj,
registraci, p|atby zarozhodči, praní dresů, zdravotnípotřeby TJ, údržbu a provoz tělovýchovného zaíízení
tj. budovy kabin a hřiště - platby zavodné, elektrickou energii a jiné.

l

,

2.
a)
b)

c)

d)
e)

0
g)

IV.
ZAY AZKY SMLUVNÍCH STRAN
Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci ve výši 520.000,- Kč (slovy Pět set dvacet tisíc korun českých)
Převodem na ÚČet příjemce č. 1847438379/0800, Dotace bude poskytnuta jednorázovou výplatou
převodem na úěet příjemce ve výši 520.000,- Kč v den podpisu této smlouvy.
Příjemce se zavazuje:
zabezpeěit použitíveřejných prostředků hospodárným způsobem apouze ke sjednanému účelu,
vést odděleně ve svém účetnictvípoužitídotace,
PouŽÍt poskytnutou dotaci na úhradu nákladů časově a věcně souvisejících s úěetním obdobím od 1.1.2020
do 15.12.2020 a předložit poskytovateli vyúčtovánídotace včetně účetníchdokladů, nazákladě ktených
byla čerpána, a to v termínu do 31.12.2020,
vrátit poskytovateli dotaci nebo její poměrnou část, pokud se činnost, na kterou je dotace určena,
neuskuteČnínebo nebude prováděna v souladu s předmětem, účelema ustanoveními sm|ouvy,
umoŽnit přísluŠnýmorgánům poskytovatele v souladu se zákonem č.320l2}0l Sb., o finančníkontrole ve
veřejné správě a o změně něktených zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů,
provedení následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití
k ÚČelu, ktený je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetnía jiné
doklady. Osoba odpovědná a pověřená ze strany příjemce účastipři kontrolách a pověřená podpisem
protokolu o výsledku kontroly bude pokladní TJ p. Barbora Hluchníková,
vrátit Při neoprávněném použitínebo zadržení prostředků na účetposkytovatele neoprávněně čerpané,
resp. zadrženéprostředky,

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace uvedeného předmětu a úěelu smlouvy.

v.

zÁvĚnrčNÁ usTANovENí
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, žebyl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně
seznámen s podmínkami ěerpání finančníchprostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně jako
k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
Případné zmény a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývaj ícípřecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, znichžkaždémá platnost originálu. Jedno vyhotovení
si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma sm|uvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,podle jejich
svobodné avážnévůle, nikoliv v tísni azanápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své
vIastnoruční podpisy.
Příjemcedotace souhlasí se zpracováním jehoúdajůposkytovate|em dotace sohledem nazákon
ě. 106l1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zpřístupněním a
zveřejněním této smlouvy, jakož i úkonůa okolností se smlouvou souvisejících.
Doložkaplatnosti právního úkonu dle ust. § 4l zákona ě.12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění
pozdějšíchpředpisů:
Zastupitelstvo Obce Kozmice na 5. řádném zasedání konaném dne 16.12.2019 rozhodlo usnesením č.4.
o poskytnutí dotace zrozpočtu Obce Kozmice a usnesením ě. 5. o uzavření této smlouvy.

V Kozmicích dne 3. února2020
poskytovatele

Ing. Petr Kozák
starosta

obec kozmice

V Kozmicích dne 3. února 2020
....\-:--_-

za příjemce
petr kania
předseda

TJ Sokol Kozmice, z.s.

Tělovýchovná Jednota
5okol Kozmice, z.s.
Hlavní 534/38,747 11 Kozmice
,l lD lČ:47814365
Klub: 8050161 .l.

