VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
PROGRAMOVÉ DOTACE
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád a dle §10a, odst.5)
zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích vše ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

Obec Ženklava
zastoupená starostkou obce RNDr. Karlou Mlčákovou
se sídlem Ženklava 243 , PSČ 742 67
IČ: 00600831
č. účtu: 22621801/0100
jako poskytovatel

2.

TJ Sokol Ženklava, z.s.
742 67 Ženklava 243
zastoupená předsedou panem ing. Jaroslavem Plačkem
IČ: 49590901
č.účtu :1763246329/0800
jako příjemce

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Zastupitelstvo obce Ženklava schválilo dne 12.12.2017 bodem č. 16 e) v odstavci
Schvaluje žádost o finanční příspěvek a výši příspěvku v částce 97 800,-Kč pro
uvedenou organizaci TJ SOKOL Ženklava,z.s.
2. Na základě této smlouvy poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ve výši 97 800,-- Kč
(slovydevadesátsedmtisícosmsetkorunčeských).
3. Programová dotace bude převedena na výše uvedený bankovní účet do 15 dnů ode dne
podpisu této smlouvy.

Čl. III
Účel a podmínky použití
1. Programová dotace je poskytována na údržbu sportovního zařízení a dovybavení
sportovišť v roce 2018.
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční podporu, poskytnutou na základě této smlouvy,
k realizaci svého projektu do 31. 10. 2018. Finanční prostředky nelze převádět do
následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů
vynaložených na realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo
bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele. Tyto náklady musí být včas uhrazeny,
vyúčtovány a následně promítnuty v účetnictví příjemce.
3. Příjemce je povinen použít dotaci s maximální hospodárností, efektivností a účelností a
výhradně k účelu, vymezenému v čl. III odst. 1 této smlouvy.

4. Užití dotace k jinému účelu, než je stanoveno touto smlouvou, je možno pouze po
předchozím schválení Zastupitelstvem Obce Ženklava.
Čl. IV
Vyúčtování dotace
1. Příjemce bere na vědomí, že je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní
kontroly čerpání programové dotace a poskytnout mu potřebnou součinnost, a to na
základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Provedení kontroly bude příjemci předem oznámeno. Zaměstnanec poskytovatele se při
zahájení kontroly prokáže pověřením k jejímu provedení.
3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
řádné a oddělení sledování čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 30.11. 2018 finanční vyúčtování
čerpání programové dotace. Nejpozději k 31. 12. 2018 je příjemce rovněž povinen vrátit
bezhotovostním převodem (poštovní poukázkou) na účet poskytovatele (předáním
finančních prostředků na Obecním úřadě v Ženklavě) nevyčerpanou část dotace.

Čl. V
Ostatní ujednání
1. Čerpání finančních prostředků v rozporu s ustanovením čl. III této smlouvy může být
poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. V případě maření kontroly čerpání bude postupováno dle ustanovení § 17 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy, zejména k použití
finanční podpory v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou, je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci.
4. Odstoupení od smlouvy má za následek, že je příjemce povinen vrátit finanční prostředky
poskytovateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy obdrží písemné oznámení poskytovatele
o odstoupení od smlouvy.
5. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi,
rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy na právního zástupce.

Čl. VI
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva o poskytnutí dotace se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
2. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních
stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném jednání, podle jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ženklavě dne 12.3.2018

______________________
poskytovatel

______________________
příjemce

