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Smlouva o poskytnutí dotace na akci:

80

LET ZALOZENI FOTBALU TJ SOKOL KRIIANICE

uzavřená v souladu s $ l59 a násl. zětkona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem ě.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění

pozdějších právních předpisů

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

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

Příjemce:
Tělocviěná Jednota Sokol Krhanice, se sídlem: 257 42 Krhanice, zastoupená Janem Kadeřábkem,
starostou sdruŽení

ÍČ:61664723

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., poboěka Týnec nad Siízavou
C.úětu: 32199 4309 / 0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.

Poskýovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskýnout příjemci dotaci ve výši 60.000 Kě,
slovy: šedesót tisíc korun českých (dálejen,,dotace").
2.

Účelem poskýnutí dotace je podpora akce,,oslavy 80let založenífotbaluTr Sokol Krhanice":
- na prondjem skókacího hradu a kopacího terče pro děti,
- na nókup upomínkových předmětů (čepice, nóramky pro dospělé a děti a klíčenky),
- zajištění hudebního balíčku(živtÍhudba, diskotéka
-

pro děti, moderótor, pódium, osvětlení),

poplatek OSA.

J

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účetpříjemce uvedený v záhlavi této smlouvy
do 2l dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskýnutí dotace je den připsání ťrnančních
prostředků na úěet příjemce.
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Pokud se akce oslavy 80 let založení fotbalu

5

TJ Sokol Krhanice

nebude moci

z epidemických důvodůdo termínu 30.8.202I uskutečnit, příjemce poskytnutou dotaci v celé
výši vrdtí poskytovateli dle podmínek smlouvy.
V

případě úhrady účeluposlEtnuté dotace; Z poskýnutého finančního příspěvku nelze při

neuskuteěnění akce proplácet storna vypl1ývající napÍ. z uzavřených smluv o pronájmu' smluv o
provedení díla, ... Příjemce vždy vrací celou poskytnutou finančníěástku na účetposkýovatele
dotace.
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Dotace se poskýuje na úěel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiění.
Pro účelytéto smlouvy se neinvestiění dotací rozumí dotace, která musí bý použita na úhradu
jiných výdajů než:

6.

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. zákonď'),

b)
c)

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

výdajů spojených

s

1

a2 cit. zákona,

technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu

$ 33 cit' zákona'

il.

.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použítvýlučně v souladu s účelemposkytnutí dotace dle
čl. I. odst. z a 4 těto smlouvy, u .ouluáu s poámínkami stanovenými v této smlouvě. Žadate|
nesmí mít ke dni podání Žádosti o dotaci neuhrazeny splatné závazky vůěi obci. Dotace musí
bý použita hospodárně.

2.

Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a můžeuplatnit odpočet DPH
ve vazbě na ekonomickou ěinnost, která zakládá nárok na odpoěet daně podle $ 72 odst. 1
zákona ě. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH"), a to
vplné nebo ěástečnévýši (tj. v poměrné výši podle $ 75 ZDPH nebo krácené \.ýši podle $ 76
zĎPH, popř. kombinací obou způsobů), ne|ze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpoětu
DPH' na kter1ý příjemci vznikl nárok. V případě, že si příjemce - plátce DPH bude uplatňovat
nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti s realizací projektu, na kteý
byla dotace poskýnuta, a to nárok na odpočet v plné ěi částeěné výši, uvádí na veškeých
vyúětovacích dokladech ťuraněníčástky bez DPH odpovídajícívýši, která mohla bý uplatněna
v odpočtu daně na základé daňového přiznání k DPH. Příjemce _ neplátce DPH uvádí
na veškeých výětovacích dokladech finančníěástky věetně DPH.
Nevrátí_li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušenírozpoětové kazně
ve smyslu ust. $ 22 zákona č,. 25olz000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpoětů,

l

3.

ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce nesmí dotaci použítv roqroru s čI. L odst, 2, Iiné použitíje

v

rozpora s touto

smlouvou,

Bez předchozího písemnéhosouhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskýnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

Příjemce je povinen použitposkýnutou dotaci nejpozději do 30.8.2021.

4'

je povinen umožnit poskýovateli provedení kontroly dodrženíúčelua podmínek
poúziti poskýnuté dotace' Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou

Příjemce

poskýovatelem požadovanou souěinnost.

5.

Příjemce je povinen nejpozději do 30.9.2021 předložit poskýovateli výčtováníposkýnuté
dotace (dále jen ,,vyúčtování").

6.

Vyúčtovónímusí obsahovat:

a)

soupis výdajů htazených z poskýnuté dotace na akci, na jejiŽ real.izaci byla poskytnuta dotace
_
dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 ,'Finanění vytičtovánídotace"
příloha této smlouvy.

b)

fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných
účetníchdokladů včetně příloh' prokazujících vynaložení výdajů'

c)

fotokopie výdajoqých dokladů věetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kteých
je pokladní doklad vystaven,
2

_T

Číslo smlouvy

d)

:
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fotokopie všech výpisů z bankovního úětu, které dokládají úhradu předložených faktur,
s vyznaěením dotěených plateb,

e)

ěestné prohlášení, Že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictvípříjemce - příloha této smlouvy.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy,
nebo v případě, že celkové příjemcem skuteěně vynaložené náklady na účeluvedený v ěl. I.
odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižšínež 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun ěeských) je
příjemce povinen vrátit nevyčerpanou ěást dotace na úěet poskýovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předloženívyúětování poskýovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v

7

této lhůtě, dopustí se porušenírozpočtovékázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů'

V případě, že příjemce pouŽije dotaci nebo její ěást na jiný účelnež účelsjednaný touto
smlouvou v ěl. I. odst. 2 a 4, poruší některou zjiných podmínek použitídotace, stanovených
v ěl. il. odst. l této smlouvy, nebo porušíněkterou z povinností uvedených v této smlouvě,
dopustí se porušení rozpočtovéká"z;ně ve smyslu ust. s 22 zátkona ě.250/2000 Sb.,
o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. Pokud příjemce

8

předloží vyúčtovánív termínu stanoveném v ěl' II. odst. 4 této smlouvy, ale vyúětování nebude
obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce
porušenírozpoětové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné
vyúčtováníve lhůtě 15 dnů ode dne doruěení výZNy poskýovatele.

Za porušení rozpoětové kizně uložíposkytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými
právními předpisy. V případech porušení rozpočtovékázně specifikovanýchníže v tabulce uloží
poskýovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce:
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Typ porušenísmluvních ujednání (procentní sazba bude
v případě porušeníjednotlivých ujednání uplatňována

kumulativně)
Předložení vyúčtovánío využitídotace s prodlením
do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení vyúětování o využitídotace s prodlením
do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení doplněného výčtovánío využitídotace s prodlením
do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené
vevýzvě k doplnění vyúětování

Porušení povinnosti informovat poskýovatele

o

2%

5%
5%

změnách

zakladatelské listiny' adresy sídla, bankovního spojení, statutárního
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob
finančníhohospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu
k dotaci' ie-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.

l0.

Výše odvoduv %o
z celkově poskytnuté
dotace

5%

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její ěást nebo uhradit
odvod nebo penále,vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo penále na účet
poskýovate|e č. ít. 3 200943 09/0800.

l

l.

12.

Příjemce Se zavazuje seznámit poskýovatele,

do 15 dnů od jejich vzniku'

s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla' bankovního spojení, statutárního
zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce,
kteý je právnickou osobou, nebo jeho zrušenís likvidací, je příjemce povinen o této skuteěnosti
poskýovatele předem informovat.

Současně je příjemce povinen při propagaci svých aktivit uvádět, že poskytovatel finančně
přispívá na činnost příjemce.
J
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:
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ilI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smlouva se uzavírá v souladu s $ 159 a násl. zákona č,. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem ě. 250/2000 Sb.' o rozpoětoqých pravidlech
územníchrozpoětů, ve znění pozdějšíchprávních předpisů.
Tato smlouvanabývá platnosti a úěinnosti dnem jejího uzavření.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně ěíslovanými dodatky.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu
é' 106/|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' ve znění pozdějšíchpředpisů.

se zákonem

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zasfupitelstva obce Krhanice ě. 3/2021 ze dne
12.7.2021.

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

KRITANIEE

V Krhanicích dne ...
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42Krhanice 46
IČo: oozl 2425

-07- 2021

(razitko a

V Krhanicích dne

statutarního zástupce)

15-07-?n21
příjemce
(razítko a podpis statutárního zástúpce)
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Příloha č. 1: FinančnívyúčtovónídoÍace poskytnuté v roce 2021
DoTAKCEtzLztto3 : oSLAvY 80 LET Z^LDŽE,NÍ rornALU

TJ SOKOL KRIIANICE

(doplňte číslosmlouvy a název akce dle uzavřené veřejnopróvní smlouvy)

Tělocviěná iednota Sokol Krhanice, se sídlem 257 42 Krhanice
Janem Kadeřábkem, starostou TJ Sokol
6r664723

Název a sídlo:
ZastoupenÝ:

IC
DIC
Bankovní spoiení:

Česká spořitelna a.s', poboěka Týnec nad Sázavou

Č.účtu:

32199430910800

Výše poskytnuté dotace v Kč:

60.000'_

Kč

Skutečně čerpáno v Kč:
Nevyěerpaná částka poskytnuté dotace v Kč:
(kopie dokladu proknzujícívratku nevyčerpanéčóstlE dotace na
účetobce č.ú.320094309/0800 bude přiloženav příloze tohoto
Íinan čního vyúčt ov óní)
Text výdaje)
(druh dokladu, datum,

Císlo
přílohv

čtÍstkav Kč

úče])-

1

1

J

4
5

6.

7
8.

Celkem
9

Kopie dokladu prokazujícívratku nevyčerpané částlE dotace na účet
obce

*)
- naDř. Faktura č. xx ze dne dd.mm.rrrr na nókup materiálu včetně příloh (dodací list, apod.) a včetně
Výpisu z běžnéhoúětu č. xx (s vymačenou úhradou dotčenéfaktury)
- ngpE Výdajový pokladní doklad č. w ze dne dd.mm.rrrr na nákup materiólu včetně příloh (snrzenka,
paragon, apod.)

V

dne

podpis, razítko

!-t

č.2: čestnéprohldšení
Já,nížepodepsaný Jan Kadeřábek,
čestně prohlašuji,

že fotokopie předaných dokladů k finančnímu vypotádánídotace poskytnuté
v roce 2021 na

DOTAKCE/2021|03

oSLAvY 80 LET ZALDŽF,NÍ
TJ SOKOL KRHANICE
:

rornALU

(doplňte číslosmlouvy a ndzev akce dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy)

jsou shodné s originály
a vydaje uvedené v soupisu

Příloha č. 1 Finančnívypořádání dotace jsou shodné

se záznamy v účetnictvípříjemce dotace.

V

dne

podpis stafutiárního zástupce příjemce dotace

