Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Osek na rok 2022
Na základě usnesení zastupitelstva obce Osek č. 6/3/2022ze dne 27.06.2022 a žádosti SK Slavoj Osek o
dotaci ze dne 14. 06. 2022 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č,
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
1)

Obec Osek
Se sídlem: Osek čp. 21, 267 62
IČ: 00233684
Zastoupena panem starostou Dušanem Kubovčiakem
Číslo bankovního účtu: 19-6451630287/0100
dále jako poskytovatel
a

2)

SK Slavoj Osek
zastoupený Ing. Josefem Čepelákem, předsedou klubu
Se sídlem Osek čp, 232, 267 62 Komárov
IČ: 43764835
Číslo bankovního účtu: 163969529/0300
dále jako příjemce
I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci
individuální dotaci. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na
účel stanovený v bodě III. této smlouvy
1.2 Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 6/3/2022 ze dne 27.06.2022
1.3 Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
1.4 V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy, nevzniká příjemci na
dotaci právní nárok.
II.
Výše dotace a úhrada
2.1 Celková výše dotace činí 160 000,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovatele.
2.2 Dotace je neinvestiční a bude příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo
163969529/0300 po podpisu smlouvy.
2.3 V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z prostředků
dotace je oprávněn k odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané hodnoty.
2.4 Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných
rozpočtů.
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III.
Účel dotace
Dotace bude využita na opravu klubovny /výměnu oken, opravu interiéru, nákup stolů a židlí a dalšího
vybavení/, opravu elektroinstalace, vody, kanalizace a WC. Dále bude použita na odplevelení a opravu
tenisového hřiště.
IV.
Doba trvání smlouvy, termíny realizace
4.1 Smlouva se uzavírá na období od 27.06.2022 do 31.10.2022
Smlouva zaniká:
 uplynutím doby trvání smlouvy
 dohodou smluvních stran
 výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že poruší
některá ustanovení této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem
následujícím po doručení výpovědi
 zánikem smluvních stran bez právního nástupce
4.2 Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny:
Zahájení realizace
Ukončení realizace
Vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace
Předložení finančního vypořádání dle článku 5 smlouvy

27.06.2022
30.10.2022
04.11.2022
10.11.2022

V.
Finanční vypořádání dotace
5.1 Příjemce je povinen do 10. 11. 2022 předložit finanční vypořádání dotace. Vyúčtování musí obsahovat
rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky – fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo doklad
zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad
faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů.
5.2 Předmět daňových dokladů musí odpovídat předmětu smlouvy a údajům uvedeným v žádosti o dotaci.
Příjemce dotace bude na těchto daňových dokladech uveden jako odběratel. Částky všech předložených
daňových dokladů nesmí v součtu překročit maximální částku dotace dle čl. 2 této smlouvy. Pokud by
předložený daňový doklad maximální částku dotace, ať už jednotlivě či v součtu s ostatními již předloženými
doklady, překročil, nevzniká na jeho úhradu právní nárok.
5.3 Tiskopis vyúčtování akce je předán příjemci při podpisu smlouvy.
5.4 Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit
poskytovateli.
5.5 Nevyužité finanční prostředky dotace vrátí příjemce na bankovní účet poskytovatele číslo 196451630287/0100 nejpozději dne 04.11.2022. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na
bankovní účet poskytovatele.
VI.
Další podmínky poskytnutí dotace
6.1 Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na poskytnutí
této dotace.
6.2 Seznámit poskytovatele, 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, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen
o této skutečnosti poskytovatele neprodleně informovat.
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6.3 Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy,
veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty souvisejících s poskytnutou dotací po dobu 10 let od
ukončení akce. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6.4 Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace, týkajících se
této smlouvy.
6.5 Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, IČ, čísla bankovního
účtu a výše příspěvku na úřední desce obce Osek, jakož i s tím, že poskytovatel je povinen v případě, že
obdrží žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění týkající se této smlouvy, tuto bez omezení žadateli poskytnout
6.6 Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti brán zřetel.
VII.
Porušení rozpočtové kázně
7.1 Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému než sjednanému účelu, nepředložení
vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta,
nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce povinen dotaci vrátit na
účet obce, a to do 10 dnů poté, co bude obcí k vrácení dotace vyzván. Odvod za porušení rozpočtové kázně
odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
7.2 Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu dodržování podmínek
čerpání a užití dotace.
VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8.2 Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.
8.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
V Oseku dne 08.07.2022

……………………………………..
Poskytovatel

V Oseku dne 08.07.2022

…………………………….
Příjemce
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