
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstlo obce Ch!,ňava dle usnese í ze dne 7. pŤosince 20l5 a dlc § 85 odst. c zákona
128/2000 Sb, o obcich, rozhodIa o přidělení dotace pro:

1/ obec ch),ňava
sidlo: Ch},ňava \relká Slťana ]9.267 07 Ch!,ňe\a
tčOi 002]3358
D]Č: CZ 00233]58
Zastoupcnaj vácIaven1 KšiIeD. slaroslou
Tcl: 311 691 122
E-mail: obcc,chynave14seznam,cZ
] dále.jen poSk}toťatc],

2/ sport)\ Di klub Ch!,ňava
lco:.1]767"135

tel
E maii
ci§lo účtu:
Ba[ko\,ní spdení: Fio banl<a
/dále jen příjemce dolece/

uzaťířaji spolu tuto:

Yeřejnoprální smlouvu o poski-tnutí dotace z rozpočtu obce v obla§ti:
Spolková a sociální činnost

článek I.
úče|,1ctacc

PředDělem této sm]ou\:},je posk}tnuti nein\estični finanční podpor} Z ťozpočtu obcc Chvňava Ve
forrlě dotar,e (dále jen ,,dotace") na píovoz a činno!r spolku spono!ní klub Ch}iava d]e žádosti
sp.]].J Z. dne 18,] ],20]5,

1, Příiemce dotaci přijimá a Za|azujc sc. že jí bude na s\!u \ la51ní /odpovědnost D,užívat. v
sollladu s prá\,níIni přcdpisl,a podrrrírrkauri této smlou\l,

2, PoSk}tnutí dotacejc v souladu se zákonenr č, 128/2000 Sb,, o obcich. Vc 7něni pozdějšich
předpisů a Zákonen č. 250i2000 sb,. o lozpočtových pravid]ech úZemních rozpočlů. \ e Znenl
pozdějšich předpisů (dálejen,.Zákon o rozpočtových preYidlech úzcmních rozpočtú,').

3, Dotaccjc vc sn},slll zákona č. ,]20/200l Sb_. o f'inanční konlr,oIe !e veřejné sprá\,é a o Znrůné
někleL,\ ch ákonů (Zákon o ílnanční kontrole) reřejnou finančni podporou a vztahujl se Da ni
!šechna ustanovení tohoto zákona

,+. Dolace je slučitclná s podporou poskytnutou Z foZpočlu.jiných úZemních samosprávnich celkli.
Slálniho rozpoč!u nebo Stfukturálních londů Evropských společenst,lj, pokud to pravidla pro
posk}.tnutí těchto podpor ner ylučují,



článck II.
Výše dotace

l, Přijemcidotaccjc posk\1()\,ána dolace ve \,ýši200 000., Kč §lov),: d\,čslěli5ickorun českÝch
na činnosti u\,edené v čl. I

Článek lII.
Způsob úhrad},dotacc

l, Dolace bude poukázánajednoráZovč. bankovnim převodem na účet příjemce. u\edcný \
Záhlaví snrlou!\. nejpozděii do týdne ode dne podpisu tóio snrlou!} občn]a smluvními stlanami
nebo na pokladnč obcc pťoti dokledu \ holo\,osti,

článek Iv.
Podmínk}, použití dotacc, práva a povinnosti příjemcť

l , ])říjemce je oprávněn čcrpat dolaci nejpolděii do: 8.12,20l6. Prostřcdkv dolace nelze Pře\ ádčt
do roku náslcdujíciho. cerpániln dotace Se rozumí úhráda ulnatelnjch nákladů, Uznatclné
náklady !e skutečnó \ýši nusi bj1 \)účto\,án),. uhrazeny a přomilnut) ! účetnict\,í piiiť]nťc
lcjplzJcjiJu dne _r:elléhJ \ lnlr)l,,,,d,lJ\. i,

2. Příiemce ie po!inen použit dotaci maxinrálně hospodárnjm ZpúSobcm e \,ýhradně k úlčelu
u!edenóinu v č]. 1.léto sml()uv),,

3. Všechn}, nákIad! musi b]i1 kalkulo\ánt, včetně danč zpřidenó hodn()1)_

,1, Je-li příjemce Zadavatclcnr \,eře'né 
^káZk! 

nebo Splnili přijcmce definici Zadavate]e \cřcjné
Zakázk),podIe § ]/,č. Ij712006Sb,.o!cřcjnýchzakázklrch. lezněnípozdčjšíchpředpisů.iedá]e
po!inen poStupo\'al při Vjběru doda!atele pod]e tohoto Zákona,

5- Přiiemce Zajistí \,e s\,ém účetniclvi nťbo d.tňo!é evidenci. \, souladu s obccnč pIatnÝlni
předpiS}. Zejm, Zákoncn č,56]1l99l Sb,. o účelnicl\,í. vc Znční poldějších předpisú_ řádnó e
oddělené sledo\,áni čerpáni dotacc. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelnč olnaiťlll
originálnich účetních dokladů přokazuiících použití dotace u,l,edenínl a rýdaiových
dokladcch, ,,hrazerro z dotace OBCE". Přij em.c ,aj i§ti, ab}, přijem dotace byl t penčinin,
deniku označen ..dotace ohcc".

6, t'říiemceje po\inen ZajiStit. ab! oSobv po!innó spolupůsobit při konlroIe (zejména doda!alelé
Zboži a služeb. plo příiemce) umožnil},kontrolnimu oťgánu plo!ěři1 jeiich účetnictvi a účctií
doklad) \ rozsahu nczb}lnéln ke splnění úlčelu kontrol},,

7. Přijcmccjc poVinen předložit poskyro\atclido 9, l2,20l6 íjnančni v\,účtováni čerpání dotace,
Nejpozděj i k tomu1o lenninu.ie příiemce rovnčž po\ inen \ láli! pře!odem na účct po§k)lovalele
případnou nepoužilou čásl dolace. Přijemce doloží \},úč1o\áni soupisetn. popř. kopiemi pr!otnich
a dalších dokladů. které sc k činnosti příjemce l,ztahuji,

8, Příjcnrccjc po\inen prúběžně a bez zb}tcčlróho odkladu inlornrovat poskltovalele o \,šeoh
Zmčnách. ktcró b\ nlohl},při v)máhání zadržcných nebo neoprá\něně použilých prostředků
dotacc zhoršit jeho po/ici !ěřilele nebo dob},tnost jcho pohledá\ kY, lejménaje příjL-lnc. nt,\ inťn
oznámit posk),tovatcli do 20 dnů ode dne. kd) došlo k události. skutcčnosli. které maií nebo
mohoU nril Za následek Zánik. tranStbnnaci_ sloučcni. lměnu slalutárniho ZáSfupce apod,. či
změnu vlastnického vztahu k \,čci. ne niž se dotace posk)tuje,

t



9. Přijenrce souhlasí se zleřeiněním svého jlnéna,/ náZvu (obchodní finn}), data narozcnl lc'.
ddrJ.\ll\d]chopob\lLl\lJld,.,]a,/\JAk.c iinnr.ri.rl..ťl1..k\|nJIjd^I.]ťc,

10, Přijemce se Zavazujc. že při své činnosti bude uvádčt obccjako poSk),tovatclc čásli finančních
prostředků. Při potlžití loga nebo znaku obce.je povinen dodržel zásady pro jeiich použití,
Přiiemce se le\aluie. že.jak při leali7eci Alcc ainno\li.t-L| p,r.jch,ruk,rnienr.huJedbtit
doblého.jména posk}1o\lLlele a Akci /'Činnosl realilo\el \ souladu s plá\níni předpi5),

l l . Příjernce je p,ll inen po dobu pěti lcl eřchivoVat podklado\é lnatcriál),:
-žádost Včctnč povinných přiloh
tuto smlouvu
originály dokla<lů, prokazujícich čerpání dolace

-dokumcnlaci o Zadání Vcřcjnó zekáZky. jc li Zadá\ánit
-Závčrcčné ílnanční \,!,účtování dotace,

článek v.
Kontrola

l. l'řislušné ořgán), po\k!rcvalele isou oprávněn} v souladu se zl lášuim prá\,ním předpiSem
kd},ko]i kontro]ovat dodržení podmíIrck_ za ktc|ich b),la dolecc posk}tnuta,

2, l'řijeňcejc poVinen posk\tnout souči lo§t při ljkonu kontrolni činnosti dle odst. l lohoto
článku. zeiména předložit kontrolníln orgánůln posk}to\atele kd},koliv k nahlédnuti originál),
všech účetnich dokladů prokazujících v}užití proSlřcdků doúce,

3, Přijcmce je povincn umožnit posk),tovetcli pío!ó\t kontrolujak \ průbčhu. rek.ješlě po dobu
pěii le1 od ukončeni financo!ání 7e slranv poskyto!atele,

,1, la dodúení účelu. lla který blIa rlotace posk}tnuta. a za pra!divost i sprá\,nost Zá!ěrečného
1lnančního v] úlčto!ání odpovidá oSoba oprá\ něná.jednat ilnéneln příiemce. která lulo skutečnost
na \ yúčtoVáni píscnrnč potrťdí-

článek vL
Dú§ledky porušcni povinno§ti příjcmcc

l.Vpřipadč.žepřiie,nce.nejpozdějido31.12.příslušnéhokalendářníhoroku,uevr,átipřevodem
na účc1 posk\ tovatclc Irc\) čcrpenó prosiřcdkY dolecc, po\ ažuji sc 1\1o pťos1řcdk! 

^ 
ádržené \ e

sm),S]u Zákona o rozpočtových pravidlech úlzemních rozpi]čtů. Příjenlce ie ! tako!ém připadě
po\,inen posk)to\aleli \útit 1)io 7edrženó píostředk}-

]. V připadě. že přijelllce nepředloží finančni \),účtováni dotace. po!ažuii Se poskltnuté
prosiřcdk},dolace 7a 7adržené \e sm!slu lákona o rozpočto\ých pra!idlech úZemnich rozpočtÚ,
Pří.jemce je v takovém případč po\ incn poskyto\ aleli rřáli1 t}1r) Zadlžené proslředk},

j, V případě neoprávněného použiti dotace nebo jeji části.ie přijemce povinen poSk}Ťnutou dolitci.
případně.jeií čásl. k niž se neoprá\něné použití \,ztahuje. !rátit na účet poSk)tovatele, Prostřcdkv
se poYažuji ;/a neoprávněně použilé počínaie dnenr. kdl,byl1 použi!y v rozporu s louto slDlou\'ou,

.Z] ncUprj\něné pou7ilídolJ.ť,c po\17Ljc,/cjnrand:
a, provedeni 7měn},Y činnosti. k niž.ie třeba předchoZí písemný souhlas posk}lovatele,
b, pollžití poSk},tnuté dotace (případnějejí čáSli) v IoZporu s účelem. kterýje Stanovcn touto

c, nedodrženi termínŮ pro použití dotace stanovených tollto smlou\'ou,



d, rcaljzacc akcc ncbo činnosli v íozporu s pťávními přcdpisy. např, přijcmcc. jc li Zadavatelcn
veřejnéZakáZkypodleZ,č.]]7,'200óSb,.oteřejnýchZaká7kách-!elněnípozdějšichpředpisů-
ncťcalizujc \cřcjné Zakázk},r souladU s timto zákonem,
e. !edeni účelnict\,í lpůsobem. klcl.,i jc r rozpoíu s čl. lV, odst, 7 této sm]ouv) a nelzc z nčj
liislii. Zda b},la dotacc použita v Souladu S tollto sl,nlouvoll,
1, nedodrženi podminek Závazného stanoviska (P[aíí ll doldcí posl9,ntttňth na objck4.. kfu jt
po\: i nnou př i b ho u : a|,d:né \l dno|i *o )

.l, Smluvni stran_Y' sc dohod1},pro připad. že poSk),to!atel !},po\i smk)u\u podle čl, Vl1, odst,2
této slnlouv). že přijelnce posk}tnutou dolaci ,!láli posktlo\atcli do 30 dnú Po upl),nutí
výpo!ědni do|r}, ),Je\ ráli-li příjcmcc dotaci ! tonlto termínu. považuii se veškeré tlllJnLni
proslředk\ posk),tnLllé do dob\ odstoupení Za Zadržené \e Sm},slu Zákona o rozpočlovich
pravidlcch úZemnich rozpočtů_ kd}, příjemce.ie povinen vráti! posk}tnuté finanční proslředk\,,

5, Pokud piijencc poruší jakoukolijinou povinnosl \,} plý!ající pťo llěj Z této smlou\t a toto
porušení neni Zá\ ažným polUšením rozpočto\ é káZně podle odst. l až 3 tohoto článku. mŮže
posk) 10\ alcl uIoži1 od\od \c \ ýši 51/o - ]09'o Z posk) 1nul]ich prostřcdků_ v souvislosii s jcjichž
použitim došlo k méně Zá\,ažnému porušeni rozpočtové káZně, Tíln neni di]lčeno pra\o
poSk}lovatele na náhradu škod_Y-. Příielllce.je povinen Uhradit posk}10!aleli ten!o od\od na

základě pisemné vjl\} a \e Ihůtč slano!cnó touto \]i7\ou, Vc výzvč posk},lovatcl lo\ naž oznJči
povinnost. která b,v]a porušena,

6. Veškere plalb) jako dúsledkl,porušeni zár,alků provcdc přijcmcc lormou bczhoto\,oslniho
přcvodu na účet posk),tovatele. \,termínu a na číSlo účtu. které posk}to\,ate1 příiemci sdělí,

Článek vII.
Zrušení smlourT, ťpověd' smlouv},

l, Zá\azkovj \'zlah Za]oženj touto Smlouvou ]Ze ukončit na Základě písemné \ýpo\ ědi,
Vjpo\,ědní lhůte čini l lnčsic, Zrušii smlou!u ]Zc na Základč oběma Stranami akcepto!aného
piseDného nálrhu Z dúvodú u\.edených 1, § l67 splá\,niho řt'ldu,

2,Doidelizestran},přiiemcekZá\ažnélnupolušenism]ou!\apo5k)1()\,alcl 1ako\oLl skutečnost
Ziistí. ie posk} 10velcl oprá\ nčn !) po\ čdčl smlouvu písL-lnným oználnenim doručen! ln přiiemc i,
Závažným porllšenim se rozumí:
a, Iea]izace akce nebo činnosli v rozporu s prálninripředpis}. např- přijcnrc._jc-li Zadavaiclcn
!eřeiné lakáZk},podle Z,č. 137/]006sb,.o!eřejnjchZakáZkách.\e7něnipo7dějšíchpředpisů.
nerealizuie veřeiné ZakáZk},! souladu s tim1() ákonem,
b, pror,edcní lrnčn} V činnosti, k nížjc třeba předchozí písemn]i SoUhlaS posk)tovatele,
c, ncdodÉcní lermínů pro použití dotace stanovených tollto sn1louvou.

d, použitipo5k)lnuté dolace (případně ieji části) \ rolporu ! účclcln. ktcrýjc stanovcn lou1o

c. nedodrženi podminek závazného Stanoviska (pla!í u da!u(:í Posk!l11ulilch nd objekl!, kdc_ic
po| i nnou Př Ílo ho u z á|,dzn! ýa]1o| i lko ).

3, Pío příp3d, kdy přijcmcc ncbudc schopen Zajistit rca]izaci akce nebo Z vlastního lozhodnuti
nebude akci r,ealilo\ at, je kteíákoli 7c smluvních stían oprávnčna pisennou t'on1rou slnlouvu
v!poVčdčl, V úko\,óm připadč sc příjcmcc zavazujcjiž přijatou dotaci vrátit posk),tovateli do 30
dnú po upl},nutí výpovědní dob),....

:l, výpověd' slulou!y nlá za následek. že poskyto!atel nepoukáže příjcmci doraci a prlje mrt sc ji
nemúže platně domáhat. Pokud posk}to\,atel \)povi smlouvu poté. co dotacipoukáZaI. poStupuje
p,ljcnrcc r,,dlc:l, \ I ^d.l, i |élo.Il)l.U\),



článek vIIl.
Zá\,črcčDá ustanoYení

] - Tato smlou\ e nabýrá platnosli a účinnosti dncm podpisu oběnra slnluvníni strandnli,

2, JakékoliZměn},této Snrlou\,) IZe Provádět pouze lbrmou píseIInjch postupně čislovaných
dodatkir na záklarlě dohod},obou smIu\nich slran.

3, VZah),touto Smlou!oU neupra\ené se řídi přis]Ušnými uStanovenilui zákona č, ,10i 196:1 Sb,.
občansk1 zákonik. re zněni pozdějšich předpisů.

5, Tato smlou!aje sepsána !e dvou v}hoto\enich_ z nichžjcdnoic uťčcno pro po§k\lovalťlc e
druhé pro přijemce ltddá:e snlluyních stran t)bdr:i po.1e.lnon1|)hofuýení).

7,Smlu\'nistren}Proh]ašují.žetatoSmlou!ab}]ascpsánenaZákladčpravdirýchirdajir.podle
.jeiich §vobodné a \ážlré r,irIe. a na dúkaz toho připoiují S\,é \lastnoručni podpis},,

8. Příiemce s!ýIn podpisenr str,rzrrje spráulost údaiú uVedených v Záhia\,í této smlou!y.
přcdc\,šínr pak náZc\,. sídlo. lť]. l)Iť] a čislo účru,

V chyňavě dnei 4, !, ,l2 E
SPORTOVNÍ KLUB

lá§tUpce příjemc

,r| !.rr"cHyŇ^vA
NXU 267 l7lhyňava3g

Václav Kšir
staíosta obce

cHYŇAv
oddíl kop/né


