SMLOUVA
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
FC Chotíkov 1932 zájmové sdružení
na rok 2020

I.
Smluvní strany
Obec Chotíkov
Se sídlem: Chotíkov 118
IČO: 00257834
DIČ: CZ 00257834
zastoupená: Evou Hirschfeldovou, starostkou obce
Bankovní spojení: 4528371/0100
jako poskytovatel dotace, na straně jedné
(dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
a
FC Chotíkov 1932 zájmové sdružení:
Se sídlem: Chotíkov 344, 330 17
IČO: 72065940
zastoupená: Zdeňkem Poklopem, předsedou
Bankovní spojení: 211667956/0600
jako příjemce dotace, na straně druhé
(dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 10a odst. 2 a 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu:

II.
Předmět a účel smlouvy
1. Podkladem pro udělení dotace jsou:
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov, schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16. 9. 2015 usnesením č. 11.
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b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 31. 10. 2019, (dále jen „žádost“)
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost příjemce dotace.
c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č. 12 ze zasedání dne
28. 11. 2019 o přidělení účelové dotace příjemci dotace.
2. Předmětem smlouvy je, v souladu s usnesením č. 12 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 28. 11. 2019, poskytnutí účelové finanční dotace
z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 398 250,- Kč (slovy: tři sta devadesát
osm tisíc dvě stě padesát korun českých), na realizaci financování činnosti
příjemce.
3. Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování činnosti
příjemce dotace v roce 2020.
4. Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace, určená
výhradně na krytí nákladů příjemce dotace níže položkově specifikovaných a to
v souladu s usnesením č. 12 Zastupitelstva obce Chotíkov ze zasedání dne
28. 11. 2019, a to takto:
Hřiště
Provoz, údržba areálu a strojů, PHM, oprava sekačky
Budovy
Běžná údržba, drobné opravy, revize
Osvětlení 1/2 hlavního hřiště, záložní kabel pro rezervní hřiště
Zastřešení jednoho venkovního sezení
Pojištění nemovitosti
Správce - mzdy
Účetní služby

97 875,7 500,151 875,63 750,6 000,66 750,4 500,-

5. Příjemce prohlašuje, že finanční dotaci k uvedenému účelu přijímá a využije.
Příjemce se zavazuje splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly pro
přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov.
6. Poskytovatel uvolňuje finanční částku dotace na základě usnesení Zastupitelstva
obce Chotíkov č. 12 ze dne 28. 11. 2019, v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
7. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
dotace uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu
této smlouvy oběma smluvními stranami.
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III.
Využití dotace
1. Příjemce dotace je oprávněn a současně povinen použít finanční prostředky
dotace výhradně k účelu specifikovanému v čl. II. bod 4. této smlouvy. Příjemce
je
oprávněn
čerpat
poskytnutou
finanční
dotaci
v období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
2. Prostředky dotace mohou být dále poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým
osobám tehdy, jedná-li se o úhrady bezprostředně související s realizací účelu
uvedeného v čl. II. této smlouvy.
3. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující platby:
a) pokuty, penále, náhradu škody,
b) soudní poplatky a správní poplatky,
c) dary,
d) splátky úvěrů a půjček,
e) smluvní pokuty,
f) úroky z prodlení
V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv,
rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně poskytovatel.
4. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu užití poskytnuté účelové dotace dle
příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.

IV.
Základní povinnosti příjemce dotace
1. Příjemce dotace se zavazuje:
a) Použít poskytnutou dotaci výhradně k financování schváleného účelu.
V případě porušení účelovosti použití prostředků dotace je příjemce
povinen vrátit dotaci poskytovateli ve výši neoprávněně použité části
dotace.
b) Realizovat a dokončit čerpání dotace v termínu uvedeném v čl. II. odst. 3.
V případě nevyčerpání prostředků dotace ve stanoveném termínu je
příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
c) Do 15. 1. 2021 předložit poskytovateli dotace následující dokumenty:
 Závěrečnou zprávu a vyúčtování použití z rozpočtu obce Chotíkov (s použitím
předepsaného formuláře),
 kopie účetních dokladů,
 výpis z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem,
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V případě pozdního vyúčtování uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 5% dotace.
2. Příjemce dotace je dále povinen:
a) Vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud je Příjemce povinen vést daňovou evidenci
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce se zavazuje vést evidenci
čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové
evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové evidenci, analyticky
odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví,
i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce
obec Chotíkov uloží Příjemci odvod ve výši 5% dotace.
b) Dotaci využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení
hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků dotace
poskytovatel uloží příjemci odvod ve výši 10 – 60% dotace.
c) Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se dozví o
změnách, písemně informovat poskytovatele dotace o všech okolnostech,
které mají nebo by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn
údajů o příjemci dotace (např. změna sídla, bankovního účtu, změna osoby
oprávněné jednat jménem příjemce aj.). V případě pozdního oznámení
změn nebo jejich neoznámení poskytovatel uloží odvod ve výši 5%
dotace.

V.
Vrácení dotace:
1. Příjemce dotace je povinen vrátit účelově určenou poskytnutou dotaci zpět
poskytovateli, a to do 1 měsíce, jakmile nastane některý z těchto důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována;
b) dotace byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta;
c) údaje a podklady pro poskytnutí dotace, na jejichž základě byla dotace
poskytnuta, se ukázaly jako nepravdivé, neúplné nebo neplatné;
d) nebyly do 31. 3. 2021 poskytovateli dotace řádně či vůbec předloženy
Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z rozpočtu obce Chotíkov.
2. Pokud příjemce dotace nevyčerpá dotaci v plné výši, je povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě pro vyúčtování
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3. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků dotace, poukáže je
příjemce bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele, popřípadě ve lhůtě určené
ve výzvě poskytovatele na č. ú.: 4528371/0100 u peněžního ústavu Komerční
banka, a.s., pobočka Plzeň. Variabilním symbolem bude IČ příjemce dotace.
4. V případě vzniku důvodů pro zaplacení odvodu zaplatí příjemce odvod do 1
měsíce od doručení výzvy, v níž bude uvedena uložená výše odvodu.
5. V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli, postupuje poskytovatel způsobem uvedeným v § 22
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu
a penále do rozpočtu Poskytovatele.

VI.
Společná ustanovení
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její
poskytnuté výši na webových stránkách poskytovatele
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouvu lze platně měnit a doplňovat jen formou písemných, vzestupně
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, na návrh kterékoliv smluvní
strany.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž příjemce
dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není
zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím
obsahem.
5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná.
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Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a
smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

Za poskytovatele

Za příjemce

27. 12. 2019

29. 01. 2020

PODEPSÁNO

PODEPSÁNO

Eva Hirschfeldová

Zdeněk Poklop

Starostka obce Chotíkov

Předseda
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