
lh.
SMLOUVA O POSKYTNUTĹINDIVIDUÁLNĹ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE MORAŠICE

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů , v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších

předpisů

Poskytovatel : Obec Morašice

Sídlo:

lČ,

569 51 Morašice 96

00277029

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 5321591/0100

Zastoupená: Karlem Rajmanem , starostou obce

(dále jen "Poskytovatel")

a

Příjemce po: Tj SOKOL Morašice ,z. s.

Sídlo: 569 51Morašice 96

lČ: 43509789

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1280449359/0800

Zastoupený: , předsedkyní

(dále jen "Příjemce")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnuti dotace

I. Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morašice ve výši
6.000,-- Kč na turnaj morašických čtvrti 2022, způsob stanoveni výše dotace a úprava otázek
souvisejicIch.

2. Dotace je poskytována na základě žádosti ze dne 20. 01. 2022
3. příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci/Činnost realizovat na svou vlastní

zodpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
4. Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších "

předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou podporou
a vztahuji se na ní všechna ustanovenitohoto zákona.



l

ll.výše dotace a způsob úhrady

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 6.000,- KČ (slovy: šesttisíckorunčeských). Zdrojem krytí
dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

2. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo
1280449359/0800, a to do 30 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy.

Ill. Podmínky použiti dotace, práva a povinnosti příjemce

1. příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce/Činnosti nejpozději do 30. 10. 2022.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Akce/Činnosti.
Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví
příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.

2. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli tiskopis Finanční vyúčtováni poskytnuté dotace, a to
v termínu do 30. 11. 2022. Příjemce předloží Poskytovateli kopie dokladů, které jsou hrazeny z
dotace. Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou částku
dotace vrátit Poskytovateli na bankovní účet č. 5321591/0100, nejpozději do 10.12.2022.
Prostředky se považují za vrácené dnem připsáni na bankovní účet Poskytovatele. jiný způsob
vyúčtováni nebude akceptován.

3. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji, vést řádnou a oddělenou evidenci
jejího čerpáni a nepoužívat dotaci na jiný účel než stanovený v článku l. této smlouvy.

4. příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů od dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sĹoučenÍ, změnu statutárního zástupce apod.,
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. Dále je Příjemce povinen
seznámit poskytovatele s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla,
bankovního spojeni apod., do 20 dnů od jejich vzniku. V případě přeměny příjemce, který je
právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidaci, je příjemce povinen o této skutečnosti
poskytovatele předem informovat.

5. příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu, data narozeni/lČ, adresy trvalého
pobytu/sidla, názvu Akce/Činnosti a výše poskytnuté dotace.

6. příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce/Činnosti archivovat podkladové

materiály:

- žádost včetně povinných příloh, tuto smlouvu, originály dokladů, prokazujÍcÍ čerpáni dotace,
dokumentaci o zadáni veřejné zakázky, je-li zadávána, závěreČné finanční vyúčtováni
Akce/Činnosti



lV. Kontrola a sankce

1. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost Čerpání dotace včetně plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je Příjemce povinen předložit kontrolnImu orgánu
Poskytovatele veškeré účetní doklady souvĹsejÍcÍ s čerpáním dotace.

2. příjemce je povinen splnit případná opatřeni, která mu budou uložena kontrolním orgánem
Poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání dotace, a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.

3. příjemce dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil o splnění

uložených opatřeni k nápravě.
4. Pokud bude zjištěno, že poskytnutou dotaci použil příjemce v rozporu s ČI. l. této smlouvy, je

Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši na účet Poskytovatele do 15 dnů od zjištěni této
skutečnosti. Pro případ prodlenI s vrácením dotace sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve

výši 0,1% z poskytnuté dotace za každý den prodlení.
5. Za porušeni rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými

právními předpisy.

V. Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně čIslovaných

dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s pIatnosti originálu a každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení.
4. Poskytnutí dotace a uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce

Morašice č. 38 ze dne 16. 02. 2022, bod. Č. 16.
5. Smluvní strany prohlašujI, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich

svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni Či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho

připojuji své podpisy.

V Morašicich dne : 11. 04. 2022
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V Morašic'ch dn, LoU'
TJ Sokol Morašice, z.s. "

Morašice 96
569 51 Morašice

( 509789


