VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 18001
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Žlutava na rok 2018

Obec ŽLUTAVA
Žlutava 271, 763 61 Napajedla
IČO: 00284734, DIČ: CZ00284734
č.ú.: 1405290389/0800
zastoupená Ing. Stanislavem Kolářem, starostou
(dále jen Obec)
a
SK Žlutava, z.s.
Žlutava 191, 763 61 Napajedla
IČO: 462 76 424
č.ú.: 27-3958060267/0100
zastoupený: p. Lubošem Špetlou - předsedou
(dále jen příjemce)
uzavřely následující smlouvu
I.
Obec Žlutava se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci peněžní prostředky ze svého
rozpočtu ve výši 60.000,- Kč, slovy: Šedesáttisíckorunčeských (dále jen „finanční dotace nebo
dotace“). Dotace je určena k úhradě uznatelných nákladů příjemce dle čl. VI. sloužících k naplnění
účelu – zajištění sportovních aktivit, pomůcek a další činnosti organizace dle žádosti příjemce
dotace. Tento účel musí být naplněn do 10.12.2018. Uvedená dotace bude příjemcem dotace
vyčerpána do 10.12.2018.
II.
Příjemce dotace, dotaci ve výši 60.000,- Kč, slovy: Šedesáttisíckorunčeských přijímá za podmínek
stanovených poskytovatelem dotace v této smlouvě.

III.
Příjemce dotace je povinen:
1. použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. I této smlouvy a pouze
k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. V této smlouvy.
2. Poskytnout poskytovateli dotace možnost veřejnoprávní kontroly na základě Vnitřní
směrnice O zabezpečení zákona o finanční kontrole, článek 5, ze dne 1.1. 2003. Tato vnitřní
směrnice je vypracována v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
1

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky
Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné
správě.
3. Kontrolnímu orgánu (zaměstnancům obce Žlutava) umožnit ověřit tyto údaje:
- zda má příjemce dotace právní osobnost.
- zkontrolovat účetnictví, zda poskytuje hodnověrné údaje o použití dotace a zda je o dotaci
účtováno odděleně
- zda je dotace použita v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve smlouvě průkaznost a věcnou správnost vykazovaných údajů ve vyúčtování
- zda jsou prostředky vynakládány hospodárně a v souladu s právními předpisy
- včasné vrácení nespotřebovaných prostředků
- zda nejsou některé výdaje vykazovány poskytovateli dotace duplicitně, pokud příjemce
obdržel dotaci od více poskytovatelů

VI.
Příjemce dotace se zavazuje:
1. použít poskytnutou dotaci maximálně hospodárným způsobem pouze v souladu s jejím
účelovým určením.
2. vést v účetní evidenci odděleně použití dotace s návazností na celkovou účetní uzávěrku, s
označením „Financováno z rozpočtu Obce Žlutava“, číslo smlouvy“, vyčerpat
poskytnutou dotaci do 10. 12. 2018 a předložit roční vyúčtování poskytnuté dotace,
k tomu doloží prohlášení o správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování (jež je
finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.)
poskytovateli do 15.12.2018. Při nedodržení těchto termínů může obec požadovat
vrácení celé dotace zpět. Způsob vyúčtování dotace - viz formulář na webu obce
Vyúčtování. (www.zlutava.cz odkaz Finanční dotace/Vyúčtování).
3. nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace příjemce poukáže zpět na běžný účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů od
předložení závěrečného vyúčtování. Nevyčerpané finanční prostředky se nevrací, pokud
jejich výše nepřesáhne 10,-Kč.
4. vrátit poskytovateli dotaci nebo její poměrnou část, pokud se činnost, na kterou je dotace
určena, neuskuteční. Příjemce dotace je povinen vrátit neprodleně, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl obdržené finanční prostředky
zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. vrácené finanční prostředky budou označeny variabilním symbolem – číslo smlouvy,
6. neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen odvést celou výši neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků dotace na účet poskytovatele a uhradit penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků,
7. neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách a
skutečnostech týkajících se identifikace příjemce nebo realizace smlouvy. Zejména je
příjemce povinen oznámit poskytovateli vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení,
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změnu v osobě statutárního orgánu a dále skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek zrušení nebo změnu právní formy příjemce.
8. nepřevést poskytnutou dotaci na jiný subjekt.

V.
Uznatelné náklady
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 1. ledna do 10. prosince příslušného roku.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. I této smlouvy a ostatními
podmínkami této smlouvy.
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční
kontrole
2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem,
pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této
daně.
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

VI.
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den
od jejího odeslání.
3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.
4. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce dotace povinen vrátit celou
poskytnutou dotaci poskytovateli ke dni ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

VII.
Doložka platnosti právního jednání ve smyslu § 41 obecního zřízení. Poskytnutí dotace příjemci ve
výši 60.000,- Kč bylo schváleno dle ust. § 85 písm. c) Zastupitelstvem obce Žlutava dne 18.12.2017,
usnesením číslo 8a/XXXIX./2017.
VIII.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostně převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, případně v hotovosti – dle dohody a to z rozpočtu obce Žlutava do 30 dnů ode dne
následujícího po účinnosti této smlouvy. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností
následného vyúčtování.
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IX.
1.

Smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy a ustanovení v ní zahrnutá se zavazují
dodržovat.

2.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

3.

Smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran

V Žlutavě dne : 3.1.2018

………………………….
za obec Žlutava

………………………………
příjemce

zveřejněno na úřední desce OÚ Žlutava od 4.1.2018
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