Smlouva

č. :

DoTČINNOST/202L l0I

Sm-louva o poskytnutí dotace na celoročníčinnost:

CINNOST TJ SOKOL KRHANICE

V ROCE

2021,

uzavÍenáv souladu s $ l59 a násl. zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č,.25012000 Sb', o rozpoětových pravidlech územníchrozpoětu, ve znéní
pozdějších právních předpisů

Poslrytovatel:
obec Krhanice, se sídlem: Krhanice 46,257 42Ylrhanice, zastoupená Mgr. Alešem Papouškem'
starostou obce

IČ:00232025
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.' pobočka Týnec nad Sázavou
Císlo úětu : 320094309/0800
(dále jen,,poslcytovatel'o)

a

Příjemce:
Tělocvičná Jednota Sokol Krhanice, se sídlem: 257 42 Krhanice, zastoupená Janem Kadeřábkem,
starostou sdružení

IČ: 61664723
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.' poboěka Týnec nad Siázavou
č.úětu:32199 4309 l 0800
(dálejen ,,příjemce")
uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.

Poskýovatel se na základé této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
120.000,- Kč, slovy: jedno sto ďvacet tisíc korun ěeských (dále jen ,,dotace").
2

Účelem poslgrtnutí dotace bude ťrnancování ěinnosti TJ Sokol Krhanice v roce 202I, a to:
pokrytí nókladů na spotřebu elektrické energie a spotřebu pitné vody pro provoz budovy a

vývoz splaškouých vod vyprodukovaných provozem budovy. Dotace bude poskytnuta převodem
na bankovní účetpříjemce uvedený v záh|avi této smlouvy do 2I dnů ode dne uzavření této
smlouvy. Dnem poskýnutí dotace je den připsaní finaněních prostředků na účetpříjemce.

J

Dotace se poskytuje na úěel stanovený v ěl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.
Pro úěely této smlouvy se neinvestiění dotaci rozumí dotace' která musí bý použita na úhradu
jiných qýdajů neŽ:

a)

výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle $ 26 odst. 2 zákona ě. 58611992
Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,cit. zákona"),

b)
c)

výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle $ 32a odst'

výdajů spojených

$ 33 cit. zátkona.

s

1

a2 cit. zákona,

technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu
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II.
poskytnutí
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použítvýluěně v souladu s úěelem
9"'g": 1':
této smlouvě' Zadate|
ěl. I. odst. 2 a 4 t&á.mlouuy, í routuáu s podmínkami stanoven.ými v
vůěi obce' Dotace musí
nesmí mít ke dni podání ruaóáti o dotaci n"uh.-"ny splatné zátvazky

1

bý

použita hospodárně.

odpočet DPH
Je-li příjemce plátce dané z přidané hodnoty (dále jen'DPH) a můžeuplatnit
72 odst'
podle-$
daně
odpoěet
na
nárok
,áwiaa
ve vazbě na ekonomickou čňnost' která
jen
a to
(dále
znění
platném
,,ZDPH"),
v
I zákona č,. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
podle
\'ýši
krácené
nebo
$ 76
u prné nebo částeěnévýší(tj. v poměrné výši podló $ 75 ZDPH
odpoětu
tohoto
výši
ve
Zí;ii'popř. kombinaói oĚou způsobů), ne|zéz dotace uhradit _DPH
b1d9 uplatňovat
DPH, ná který příjemci vznikl narok. V případě, že si příjemce plátce DrH
s realizací projektu, na kteqý
nárok na oapóeět áuic rpřijaých Zdaniteiných plnění v souvislosti
uvádí na veške4ých
byla dotace poskýnuta,'aio-nárok na odpoěet v plné či částeěnévýši,
b:Ít uplatněna
mohla
která
výši,
odpovídající
nyúětovací"t, ooúua""n finančníčástky uez opH
_
DPH uvádí
neplátce
Příjemce
v odpoětu daně na zák|adě daňovétro píiznáni k DPH:
DPH.
nu nóšk.q1.h vyúětovacích dokladech ťrnanění částky včetně

2

je
Příjemce nesmí dotaci použítv rozporu s čl. I odst. 2' Jině použití

v

rozporu s touto

smlouvou.

její ěást
Bez předchozího písemnéhosouhlasu poskýovatele n9s1í příjemce dotaci nebo
jinak.
poskytnout třetí osóbě, nenlli touto smlouvou stanoveno
Příjemce je povinen použítposkýnutou dotaci nejpozději do 30.11.2021.

a
J

4

účelu.a podmínek
Příjemce je povinen umožnit poskýovateli provedení kontroly dodržení
veškerou
po,rziti posqytnrrte dotace. iri teto kontrole je příjemce povinen vyvíjet
poskýovatelem poŽadovanou souěinnost'
výčtováníposkýnuté
Příjemce je povinen nejpozději do 10.12.202l předložit poslgrtovateli
dotace (dále jen
',výčtoviíní").
Vy účtovdní musí o bs ah ov at :
poskytnuta dotace
a) soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíŽ rcalizaci byla
vyiětování dotace" dle této smlouvy, u io u rb"ruhu uvedeném v příloze ě. 1 ,,Finanění
příloha této smlouvy.
jiných
b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě
úoetníóh dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů'

c)

apod'), na základé kteÚch
fotokopie výdajoqých dokladů věetně příloh (stvrzenky, paragony
je pokladní doklad vystaven,

d)

předložených faktur,
fotokopie všech výpisů zbankovního úětu, které dokládají úhradu
s vyznačením dotěených plateb,
jsou sh-odné s originály a vydaje uvedené
čestnéprohlášení, Že fotokopie předaných dokladů
_ příloha této smlouvy.
příjemce
u .oupůu jsou shádne se zánnamy v úěetnictví

e)
'
5

2 této smlouvy,
V případě' že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst.
v čl' I'
uvedený
účel
na
náklady
nebo v případě, Že celkové příjemcem skutóčně vynaloŽené
je
příjemce
jedno
tisíc),
dvacet
sto
odst. 2 a 4 této smlouvy uyý nizsi než 120.000,- Iiě 1.louy:
do 15 dnů ode dne
vrátit nevyěerpanou ěást dokrce na účetposkýovatele nejpozději

povinen
ěást dotace v této lhůtě,
předložení vyuetoíani'poskytovateli. Nevratí-li příjemce nevyčerpanou

zákona é'25012000 Sb" o
áopustí se porušeni io"póotoné kázně n" ..y.lu ust. $ 22
předpisů'
rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtů' ve znění pozdějších

\
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V případě, že příjemce použije dotaci nebo její ěást na jiný účelnež úěel sjednaný touto
smlouvou v ěl. I. odst. 2 a 4, porušíněkÍerou zjiných podmínek použitídotace, stanovených
v čl. II. odst. 1 této smlouvyo nebo porušíněkterou z povinností uvedených v této smlouvě,
dopustí se porušenírozpoětové kazně ve smyslu ust. s 22 zákona č12502000 Sb.,
o rozpoětoých pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějšíchpředpisů. Pokud příjemce
předloží vyúětování v termínu stanoveném v ěl. il. odst. 4 této smlouvy, ale vyúětování nebude
obsahovat všechny náleŽitosti stanovené v ěl. il. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce
porušenírozpoětové káz;né ů v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné

6

vyúčtováníve lhůtě 15 dnů ode dne doruěení výZvy poskýovatele.

Za porušení rozpoětové káz'ně uložíposkytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými
právními předpisy. V případech porušení rozpoětové krízně specifikovaných nižev tabulce uloží
poskýovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce:

7

Typ porušenísmluvních ujednání (procentní sazba bude
v případě porušeníjednotlivých ujednání uplatňována
kumulativně)
Předložení vyúětování o využitídotace s prodlením

Výše odvodtlv oÁ
z celkově poskytnuté
dotace

do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení výětování o využitídotace s prodlením
do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení doplněného vyúětování o využitídotace s prodlením
do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené
vevýzvé k doplnění vyúčtování
Porušení povinnosti informovat poskýovatele
změnách
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statuíírního
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob
finaněního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu
k dotaci. ie-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.

2%

5%
5%

o

5%

8.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její ěást nebo uhradit

9.

Příjemce

10.

Současně je pffjemce povinen při propagaci svých aktivit uvádět, že poskytovatel finančně

1.

Příjemce dotace musí předložit poslqytovateli dotace vyúčtováníelektrické energie
za předchozí období obdržené Y roce 202l'a to v termínu do 14 dní po obdržení.

1

odvod nebo penále,vrátí příjemce dotaci nebojejí část, resp. uhradí odvod nebo penále na úěet
poskýovatele č. ú. 3 200943 09/0800.

se

zavazuje seznámit poskýovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, stěmito
skuteěnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla' bankovního spojení, statutiárního
zástupce, jakoŽ i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finaněního
hospodďení a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce,
kter'ý je právnickou osobou, nebo jeho zrušenís likvidací' je příjemce povinen o této skutečnosti
poskýovatele předem informovat.
přispívá na činnost příjemce.

IIr.
1

Smlouva se uzavírá v souladu s $159 a násl. zákona é' 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem ě. 250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpoětů, ve znění pozdějších právních předpisů'

2

Tato smlouvanabývá platnosti a úěinnosti dnem jejího uzavření.

J

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky.

Smlouva
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Smluvní strany prohlašují, že souh|así s případn;ým zveřejněním textu této smlouvy v souladu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdéjšíchpředpisů.

se zákonem

5

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesenim Zastupitelsfua obce Krhanice ě.612020 ze dne
18.12.2020.

6.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž jedno obdržíposkýovatel a jedno
vyhotovení příjemce.

o

KRHANICE

42Í{rhanice 46

tČo: oozszozs
V Krhanicích dne 18.l.2021
(razítko a

V Krhanicích dne..

,

!T,!

{'l

statutarního zástupce)

s

rĚlocvtčttÁ JEDNoTA
SOKOL KRHAT{ICE
257 42

Kňanicr l
-1-

/x

pruemce
(razítko a podpis statutarního zástupce)

-

Příloha ě. 1: Finančnívyúčtovdnídotace poskytnuté v roce 2021
DoTčINNoST/2021I01 : črNNosT TJ SoKoL KRHANICE

v RocE

2021

(doplňte číslosmlowy a nózev akce dle uzavřené veřejnopróvní smlouvy)

Tělocviěná iednota Sokol Krhanice, se sídlem 257 42 Krhanice
Janem Kadeřábkem, starostou TJ Sokol

Název a sídlo
ZastoupenÝ:

IC
DIC:
Bankovní spoiení:

61664723

Česká spořitelna a.s.' poboěka Týnec nad Sázavou
321994309/0800

C.úětu:

Výše poskytnuté dotace v Kč:

120.000._

Kč

Skutečně čerpáno v Kč:
Nevyěerpaná částka poskytnuté dotace v Kě:
(kopie dokladu prokazující vratku nevyčerpanéčástlE dotace na
účetobce č'ú.320094309/0800 bude přiložena v příloze tohoto
íinančníhovyúčtov ání)

Císlo
ořílohv

Text výdaje*)
(druh dokladu, datum, účel)

Cústka v

Kč

I

2
J

4
5

6
7
8

Celkem
9

Kopie dokladu prokazující vratku nevyčerpanéčastlry dotace na účet
obce

*)
- naDř. Faktura č. xx ze dne dd.mm.rrn na ndkup materiólu včetně příIoh (dodací list, apod.) a včetně
Výpisu z běžného úětu č. xx (s vymačenou úhradou dotčenéfaktury)
- naDř. Výdajový pokladní doklad č. xx ze dne dd.mm'rrrr na nákup materióluvčetně příloh (stvrzenka,
paragon, apod.)

v k*ť.]..ť!.!.i..!!. !1

an"

/r.r.sq

rĚloclrČrtÁ leoxorr

l

žWffr:::'1
podpis, razítko
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Příloha č. 2: česnéprohlúšení
Já,nížepodepsaný Jan Kadeřábek,
čestně prohlašuji,

že fotokopie předaných dokladů k finančnímu vypoÍádání dotace poskytnuté
v roce 202I na

DOTCINNOST/2O

CINNOST TJ SOKOL KRHANICE
RocE 202t

21, I 0l z

v

(doplňte číslosmlowy a nózev akce dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy)

jsou shodné s originály

aýďaje uvedené v soupisu Příloha ě. 1 Finančnívypořáďáni dotace jsou shodné
se záunamy v účetnictvípříjemce dotace.

V

dne

podpis statutámího zástupce příjemce dotace

