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VEREJNOPRAVNl SMLOUVA O POSKYTNUT! VEREJNE
'rrv,

I

rtrunručrvípoopoRy

zRozpočru uĚsrysE pAvlírov

uzav ená podle ustanovení ].0a zákona č.25Ol2O00 Sb., o rozpočtorn ch pravidlech rjzemních
rozpočt , ve znění pozdějšíchp edpisri
mezi smluvními stranami:

_Městvs

pavlíkov

Zastoupenr starostou Mgr. Miroslavem Truxou
Sídlo: Pavlíkov 185
lčo:ooz++zto
Bankovní spojení: 540566339/0800
(d á l e j e n,,

poskytovate l ")

právnická osoba:
SK PavIíkov, z.s.
Zastoupen: panem Lubošem Gebhartem, bytem Pavlíkov 105
Sídlo: Pavlíkov 2I2
lčo: 47aL9972
Ba n kovn í spojení: 5400273L9 10800
(dóle jen ,,p íjemce")
čIánek l.
P edmět smlouvy

LI.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout p íjemci ve ejnou finančnípodporu
(dotaci) v nížesjednané v, ši a p íjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použítpouze
ke sjednanému čelu a splnit dalšípovinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
čtanek ll.

úiel dotace

2.L

Dotace je poskytován a za učelem:
a) Činnosti spoIku v roce 2018:

na

držbu areálu a sportovní aktivity 125.000,_Kč, pro od_

dí! stolního tenisu - 12.000,-Kč,
b) uspo ádání dvou

2,2,

akcí pro ve ejnost v roce 2018 (dále jen ,,akce").

P íjemce je povinen použítdotaci pouze k rjčelu specifikovanému v čl. ll. odst, 2.1.
Poskytnuté finančníprost edky nesmí b,t použity k jinému ričelu a musí b,t použity pouze
v souladu s písemnou žádostíp íjemce ze dne 11.1.2018.
članek lll.
vt še čerpánídotace

3. ]-.

Poskytovatel poskytne p íjemci dotaci na rjčel a) ve vlíši137.000,- Kč (slovy: sto t icet sedm
tisíc korun česk, ch) a na čel b) ve v, ši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun česk ch),

3.2.

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního p evodu na rjčet p íjemce č,
54Oa273L9{O8OO, a to do 30 dnr] od podpisu této smlouvy nebo v hotovosti z pokladny
Městyse Pavlíkov.

3.3.

V p ípadě, že p íjemce použije finančníprost edky v rozporu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančníprost edky na stanoven ričel, je povinen vrátit
poskytovateli takové finančníprost edky bezhotovostním bankovním p evodem na rlčet
č. 540596339/0800, vedenri u Českéspo itelny a.s., a to nejpozději do 30 dnrj od doručení
písemrrévyzvy poskytovatele k jejich vrácení.

.
4.!.

Óánek lv.
Vytičtování

Po ukončeníreal'lzace akce p edložíp íjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce vy čtování, Na dotace poskytované za r]čelem činnosti
spolku v kalendá ním roce p edložíp íjemce vy čtovánínejdéle do 31. ledna následujícího
roku.

4.2.

V p ípadě, že jsou ve smlouvě sjednané dotace poskytované za čelem činnosti spolku v
kalendá ním roce a dotace na akce pro ve ejnost, p edložíp íjemce vy čtováníspolečně
nejdéle do 31, ledna následujícího roku,

4.3.

Vy čtováníbude provedeno formou kopií písemností majícíchnáležitosti četníchdokladrj
podle zvláštníchprávních p edpisri s označenímričetníhodokladu a položky, která byla
z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií v pisrj z ričtu p íjemce prokazujících použití
dotace.

4.4.

P íjemce je povinen vést ádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace
zákonem č.563/1.991 Sb., o četnictví,ve znění pozdějších p edpisťr.

v

souladu se

článek v.
časovéužitídotace

5.1.

Finančníprost edky poskytnuté jako ve ejná finančnípodpora v souladu
jsou k použitív roce 2018.
Óánek vl.
Kontrola

s

touto smlouvou

l

6,1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32O/2OO]- Sb., o finančníkontrole ve vb ejné
správě a o změně někten ch zákon , ve znění pozdějších p edpis , oprávněn provádět u
p íjemce kontrolu ričetnictví,p ípadně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodržování
usta noven í této sm louvy.

6.2.

P íjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti p i provádění
kontroly podle čl. Vl. odst. 6.1.

2

článek V!l.
Sankce
7 .3-.

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle této
smlouvy je povaŽováno za porušení rozpočtovékázně dle ustanovení § 22 zákona
Č.25O/2Oa0 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisŮ, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušenírozpočtové
kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit penále
ve rnýŠi,'lpromile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu.
Óánek Vl!l.
závěrečná ustanovení
j

Vzájemná práva a povinnosti účastníků
v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
přísluŠnýmiprávními .předpisy, zejména zákonem o rozpočtouých pravidlech územních
rozpočtůa občanským zákoníkem.
Poskytnutí dotace za podmínek vtéto smlouvě uvedených bylo schváteno Zastupitelstvem
Městyse Pavlíkov, usnesením č.29l2OL8 ze dne 28.3.2018.
Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této smlouvy
souvisejícÍ, které má Či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je

poskytovatel povinen poskytnout žadatelům,popř. zveřejnit, na základě zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

č.

Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce,
vČetně nedodrŽení termínu odevzdání vyú&ováníposkytovaných finančníchprostředků, je
poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z prostředků poskytovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

8.7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilék tomuto právnímu jednání,,žesi
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumíjía s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy.

V Pavlíkově
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