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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřenáv souladu s asl' $ ]0a zákona č' 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
obec Zeleneč
sídlem Kasalova 467,250 9l ZeLeneč
zastoupená: starostou Jiřím Skřivanem
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s.
čísloúčtu:502320I l0I00
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné
a

Název/obchodní firmďjméno a příjmení: SK Zeleneč, z.s.

lČo nlsqazs

sídlo/bydliště: Bezručova 439,250 9I Zeleneč
zastoupený: Pavlem Křížkem,předsedou SK Zeleneč
bankovní spojení : 2442013 19/0800
tel.:128427100
e-mail: skzelenec@centrum.cz
(dále jen,,příjemce") na straně druhé

1.

I. Předmět smlouvy
je
Předmětem této smlouvy
poskýnutí dotace ve ýši L62 0I5 Kč, slovy:jedno sto šedesát
dva tisíc nula patnáct tisíc korun českých, (dále jen ,,dotace'o), poskytovatelem příjemci
zrozpoětu poskytovatele na rok 2022, ta základě žádosti příjemce ze dne 7. 7. 202I.
Příjemce dotaci přijímá azavanlje se, že akci l činnost, k nížse váže dotace, bude rcalizovat
na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2.

Dotace musí být příjemcem použita hospodárně a efektivně,
ýhradně ke sjednanému účelu,kteým je:
- Rekonstrukce sprch v kabinách SK Zeleneč

3.

Sjednaný účelbyl dosažen v době epidemických opatření v roce 202I.

4.

Dotace bude příjemci poskýnuta jednorázově na bankovní účetpříjemce uvedený v zátůavi
této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

1.

a

příjemce je oprávněn ji použít

II. Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen při realizaci účeludotace uvádět obec Zeleneč (včetně znaku obce
Zeleneě) jako poskytovatele dotace.
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2.

Příjemce je povinen o dotaci účtovatodděleně (samostatná prtů<azná evidence), kterou je
povinen uchovávat nejméně po dobu 5 let. Po stejnou dobu je pak příjemce povinen
uchovávat relevantní dokumentaci prokazujici vytlžiti dotace za sjednaným účelem.

3. Příjemce je povinen umožnit poskýovateli provádět kontrolu vnržitídotace před
poskýnutím, v pruběhu poskýnutí a následně po poskýnutí dotace podle zákona

ě.3201200l Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějších předpisů. Při této kontrole je
příjemce' stejně tak jako osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé
zbožía služeb, pro příjemce), povinen vyvíjet veškerou poskýovatelem požadovanou
součinnost.

4.

Příjemce nesmí dotaci použítnamzdové výdaje anapráce investiění povahy.

5. Příjemce je

oprávněn použítposkytnutou dotaci
podpisem této smlouvy.

6.

i

na úhradu nákladů vzniklých před

Příjemce musí poskýovateli předloŽit vyričtovrínídotace na formuláři, kteý je přílohou této
smlouvy v termínu:
- v případě dotace najednorázovou akci nejpozději do 30 dnů ode dne konání akce,
- v případě dotace na celoročníěinnost do 3 1. 1 ' 2023 '

Vyúčtováníbude obsahovat soupis celkoých uskutečněných ýdajů na účeldotace,
tj. zqména soupis ýdajů llrazenýcb' z poskýnuté dotace. Tento soupis doloŽí příjemce
originály faktur a bankovních rn-ýpisů, ze kteých bude patmé, že faktury byly uhrazeny
a

pokladních výdajových dokladů (po kontrole budou vráceny zpět příjemci).

Dále je příjemce povinen k vyúčtovánídotace přiloŽit zhodnocení akce, včetně jejího
přínosu pro obec Zeleneě.

7.

Dotaci nevyržitou, nevyúčtovanou v termínu uvedeném ýše, nedočerpanou nebo použitou
v rozporu s touto smlouvou je příjemce povinen vrátit na účetposkýovatele uvedený
v zéů'iavítéto smlouvy:
- u dotace na jednorázovou akci nejpozději do 30 dnů ode dne koniíníakce,
- u dotace na celoročníčinnost nejpozději do 3 1. 1. 2023.

8.

Na poskýnutí a čerpánídotace se vztahuje zákonč. 12812000 Sb', o obcích (obecní ziizeni),
ve znění pozdějších předpisů, azěkon ě.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních
rozpočtů've znění pozdějších předpisů. V případě neoprávněného pouŽití dotace bude vůči
příjemci postupováno v souladu s ust. $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů(porušenírozpočtové kázně).

9. Příjemce je povinen

neprodleně písemně oznátmit poskytovateli aněnu podmínek, za
kterých byla dotace poskýnuta, stejně tak jako změnu adresy, bankovního spojení, změnu
osob oprávněných jednat v zastoupení příjemce a dalšípodstatné změny.

10.

Pokud dojde v pruběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce, kteý je právnickou
osobou, k přeměně nebo ke zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit
poskytovateli poměrnou část nevyčerpanédotace ještě před tim, než dojde k ořeměně nebo
ke zrušeníprávnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůŽe příjemce čerpat dotaci je
den, kdy vstoupila právnická osoba do likvidace.
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1.

Příjemce je povinen se řídit pravidly obce Ze|eneč pro poskytování ťrnaněních podpor
přijatými dne 28. 5.2020 a zveřejněnými na weboqých stránkách obce Zeleneě.
III. Záv érečnáustanovení

1. Závazkoý vztah založeý touto smlouvou lze ukončit na
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

zák|adé písemnédohody

2.

o poskytnutí dotace

3.

Poruší-li příjemce závažným způsobem tuto smlouvu, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit písemným oznámenim doruěeným příjemci. ZávaŽným porušením této
smlouvy se rozumí mimo jiné:
- realrizace akce / činnosti v rozporu s právními předpisy čipodmínkami této smlouvy;
- nedodrŽení termínůpro užiti dotace stanovených touto smlouvou;
- použitídotace (případně její části) v rozporu s účelem,kteý je stanoven touto

a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Zeleneč dne
20. |. 2o2z, zápis ě. 25, usnesení č. 1 1.

smlouvou.

4.

Pro případ, Že příjemce nebude schopen zajistit realizaci akce / činnosti nebo z vlastního
rozhodnutí nebude akcí l činnost reaIizovat,je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
odtéto smlouvy odstoupit. V takovém případě se příjemce zavaztljejiŽ přijatou dotaci
v celém rozsahu vrátit poskytovateli nejpozději do 10 dnů od okamžiku odstoupení
kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy. Pro případ prodlení příjemce s vrácením
dotace sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve ýši 0,I yo z poskytnuté dotace za
kaŽdý zapoěatý den prodlení. V případě, Že dotace do doby odstoupení od smlouvy
poskýnuta nebyla, poskytovatel dotaci příjemci neposkytne a příjemce se jí nemůže
domáhat.

5.

Smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

7.

Příjemce prohlašuje, Že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem
č,.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů.

8. Poskýovatel dále

9.

zveŤejni tuto smlouvu a její dodatky na své úřední desce způsobem
umoŽňujícímdálkoý přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku; to
neplatí v případě dotace do ýše 50 000 Kč; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní
smlouvě bude dotace nebo návratnáfinanční výpomoc zltýšenanad 50 000 Kč, poskýovatel
meÍejni veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřednídesce způsobem umožňujícím
dálkoý přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Smlouva bude zveřejněna nejméně
po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichžkaždá ze smluvních stran obdržijedno
vyhotovení.

10' Přílohou této smlouvy je formulář pro vyúětování dotace.
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V Zelenči dne
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Poskýovatel

Jiří

Příjemce

\Ju\
SK Zeleneč, z.s

van, starosta

předseda

oBEC ZELENEČ

Kasalova

467

lČo; 00241

04

1

, 25O 91 Zeleneč
, DlČ: CZa0241041
-1-

DoloŽka podle $ 4l obecniho zÍizeni:
Poskýnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Zeleneč dne 20. L.2022 na svém zasedáni
ě.25, usnesení č. 11.
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