čís. sml. D10/2022

V E ŘE J N O P R Á V N Í S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště na rok 2022
I.
Smluvní strany
Obec Řepiště
Sídlo:
Mírová 178, 739 31 Řepiště
Zastoupena:
Rostislavem Kožušníkem, starostou obce
IČ:
00577031
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu:
1682051319/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
TJ Řepiště, z.s.
Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Sportovní 181, 739 32 Řepiště
Kateřinou Kišovou, předsedkyní
47861304
Banka CREDITAS a.s.
103031192/2250
II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.
3. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků
patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ust.§ 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout
a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto
smlouvou.
IV.
Účel a výše dotace
1. Poskytovatel dle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši
140.000,- Kč (slovy: Jednostočtyřicettisíc korun českých), z rozpočtu poskytovatele na
základě žádosti příjemce ze dne 10.02.2022 na účel uvedený v žádosti, a to:
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-

75.000,- Kč na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy

-

65.000,- Kč na práci s mládeží.
V.
Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci na stanovený účel ve stanovené
výši převodem na účet příjemce jednorázovou úhradou ve lhůtě do 30 dnů ode dne
podpisu této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje:
a) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními
předpisy,
b) použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu,
c) vést účetní evidenci použité dotace. Tato evidence musí být podložena účetními
doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci
uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad.
Z účetních dokladů musí být patrné naplnění stanoveného účelu dotace.
d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů
týkajících se čerpání dotace a hospodaření příjemce,
e) použít poskytnutou dotaci ke stanovenému účelu nejpozději do 31.12.2022,
f) zpracovat k 31.12.2022 závěrečné vyúčtování a předložit je spolu s kopiemi
účetních dokladů, ze kterých bude patrno naplnění účelu dotace, poskytovateli
nejpozději do 15.01.2023. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat stručný slovní
popis využití dotace ke stanovenému účelu a popis přínosu dotace pro příjemce.
g) umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití
k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny
potřebné účetní a jiné doklady.
h) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet
poskytovatele, a to do 10 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného
vyúčtování, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro
předložení závěrečného vyúčtování.
i) neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce nebo realizace smlouvy,
j) poskytnout v průběhu roku 2022 minimálně jednu zprávu o činnosti příjemce pro
web obce a do Zpravodaje obce,
k) neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele
o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který
subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,
l) za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci je porušení povinností
uvedených v odst. 2 písm. f, i), k) a j) považováno za porušení méně závažné
povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
Předložení vyúčtování podle odst. 2 písm. f) po stanovené lhůtě:
- do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
- od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
20 % poskytnuté dotace,
- od 31 do 50 kalendářních dnů
Porušení povinnosti stanovené v odst. 2 písm. i)
2 % poskytnuté dotace,
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Porušení povinnosti stanovené v odst. 2 písm. j)
Porušení povinnosti stanovené v odst. 2 písm. k)

5 % poskytnuté dotace,
10 % poskytnuté dotace.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými,
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
1 vyhotovení si ponechá poskytovatel a 1 vyhotovení příjemce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osob oprávněných jednat
za smluvní strany.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání konaném dne
23.02.2022 svým usnesením č. 18/686, a to nadpoloviční většinou hlasů všech jeho
členů.

V Řepištích dne 14.03.2022

Kateřina Kišová, v.r.
předsedkyně TJ

Rostislav Kožušník, v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: 04.04.2022
Sejmuto dne:
Evidenční číslo písemnosti: 19/2022
Michaela Kusáková, referentka
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