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Sm!ouva
o poskytnutí provozního příspěvku na ěinnost
uzavřená podle ust. § 51 zákona é.4011964 Sb., občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších
předpisů azákonaě.25012000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územníchrozpočtů,
v platném znění

Obec Kunějovice

Kunějovice 28
lC: 00573086
Zastoupená: Miloslavem Novákem, starostou
č. ri.: 31729-371/0íO0, KB PIzeň
(dále jen poskytovatel)

a

Název příjemce příspěvku

SK FC Kunějovice
Kunějovice 61
Zastoupený Jiřím Bubeníěkem, předsedou
ě.ú.:
(dále jen příjemce),

uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu
příspěvku na ěinnost:

o

poskytnutí provozního

l.
1,

Poskytovatel se zavazule poskytnout př'ljemci neinvestičnípříspěvek na činnost ve uýši
45 000 Kč, slovy: čtyřicetpěttisíckorun (dále jen příspěvek).

2,

Účebm poskytnutí příspěvku je úhrada části nákladů pro provoz desátého ročníkuve lV.
třídě okresního přeboru Plzeň - sever 20152a16, souvisejících s celoroění ěinností
vypllývajícíze stanov a rozpočtu příjemce a v souladu se žádostí o příspěvek na tyto
náklady e. Žop 29l12-o6t2o15.

3.

Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účetpříjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem
zaplacení se rozumí den odepsání finančníchprostředků z úétuposkytovatele.

4.

Příspěvek je poskytnut na: pronájem fotbalového hřiště do 30. 6. 2a16, odměny pro
rozhodčíza domácí zápasy, potřeby pro tréninky a zápasy, hostování, přestupy,
registrace hráčů,náklady na elektrontzaci zápasů,

I

ll.
1,

Příjemce příspěvek přtjímá a zavazuje se ho použítuýlučně v souladu s účelem
poskytnutí příspěvku dle ěl, l. odst. 1, a 2. této smlouvy, vsouladu spodmínkami

stanovenými v této smlouvě.
Příspěvek musí být použit účelněa hospodárně.
/Př'tjemce nesmí příspěvek použítna nákup darů (mimo ceny v soutěžích), pohoštění,
úhradu ostatních daní/.
Příjemce nesmí příspěvek nebo jeho část poskytnout třetí osobě.
Příjemce je povinen vést řádně
odděleně evidenci čerpání poskytnutého
příspěvku v účetnictvía originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co
bylo z poskytnutého příspěvku hrazeno.

z

a

2.

je povinen použítposkytnutý příspěvek uýhradně na úhradu
nezbytných nákladů časově a věcně souvisejícíchs účetnímobdobím. Příspěvek na

Příjemce

činnost činímaximálné70o/o celkových ročníchnákladů příjemce.
3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodrženíúčelua podmínek
použitípříspěvku včetně souvisejícího účetnictvípř'tjemce. Při této kontrole je příjemce
povinen vwljet veškerou poskytovatelem požadovanou souěinnost, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat, Originály všech úěetníchdokladů týkajících se příspěvku budou
uloženy u př'ljemce

4, Příjemce

je povinen

nejpozději do 30. 6. 2016 předložit vyúčtovánípříspěvku.

Vyúčtovánímusí obsahovat:

4.1,
4,2.
4.3.

Závěrečnou zprávu vyplněnou na předepsaném formuláři, ktený je ke staženína
internetových stránkách Obecního úřadu Kunějovice ( formuláře ).
Celoročníhospodaření v obdobném členěníjako v žádosti o příspěvek na
ěinnost.

Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace doložený:
fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetníchdokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení
výdajů (kopie výpisu z běžnéhoúčtu),
fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na
základě kteqých je pokladní doklad vystaven,
prezenění listiny nebo seznamy osob v případě přepravy osob, poskytnutí
stravování a ubytování, v případě poskytnutí cen nad 300,- Kč potvrzení o
převzetí cen nebo výsledkové listiny.
Čestnéprohlášeni, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály
dokladŮ
se záznamy v úěetnictvípříjemce nejsou použitéu jiného
t
poskytovatele

-

-

4,4.
5.

a

příspěvku.

a

V případě, že příspěvek nebyl použit v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. ll odst. 2 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část příspěvku na účetposkytovatele
nejpozději do 15 dnŮ ode dne předloženívyúčtováníposkytovateli. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část příspěvku v této lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22 zákona é,
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů.

6.

V případě, že příjemce použije příspěvek nebo jeho část na jiný účelnež sjednaný touto
smlouvou v čl. l. odst. 1 . a 2., ěi porušíněkterou z jiných podmínek použitípříspěvku
sjednaných v čl. lI odst. 1 je povinen vrátit příspěvek nebo jeho ěást na účet
poskytovatele nejpozději do í5 dnů od písemnéhovyzvání poskytovatelem. Nevrátí-li
příjemce nevyěerpanou ést příspěvku v této lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22
zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Vpřípadě, že příjemce porušíněkterou zpovinností uvedených vustanoveních čl, l|.

odst. 2., 3,, 4. a 8, této smlouvy nebo pokud v žádosti o dotaci či v dalšíchpodkladech,
které příjemce předloží poskytovateli, uvede nepravdivé nebo neúplnéúdaje, je
poskytovatel oprávněn vyzvat příjemce k vrácení příspěvku. V takovém případě je
příjemce povinen do 15 dnů ode dne doručenípísemného vyzvání vrátit poskytovateli
všechna plnění, která obdržel na základě této smlouvy. Nevrátí-li příjemce tato plnění ve
stanovené lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znénípozdějších předpisů,

8.

Př'ljemce je povinen písemně oznámit poskytovateli do 15 dnů závažnéskutečnosti,jako
jsou změny stanov, bankovního spojení, statutárního orgánu ( zástupce ), jakož i změny,

které mohou podstatně ovlivnit způsob finanění hospodaření příjemce

činnosti.

a

náplň jeho

9. V

případě, že se příjemce dopustí porušenírozpočtovékáznéve smyslu ust. § 22zákona
é, 25012000 Sb., o rozpoětouých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, je příjemce povinen odvést uložený odvod spolu s penálem na účet
poskytovatele. Penále je stanoveno ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků, nejuýše však do výše této částky.

lll.
1,

2,

3.

4:,

Příjemce prohlašuje, že nemá vůčiposkytovateli žádnénesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a že není s poskytovatelem v soudním sporu, vyjma sporŮ za zrušení
správních rozhodnutí v řízenínalézacím,vydaných v přenesené působnosti obce; nikoliv
však sporů v exekučnímřízení.

Případnézměny a doplňky této smlouvy je možnéěinit pouze písemně na základé
oboustranně podepsaných, chronologicky ěíslovaných dodatků.
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírqízvážné a svobodné vŮle. Její
obsah můžekterákoliv strana zveřejnit.
Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, zntchž poskytovatel obdržídva a příjemce
jeden uýtisk.

Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů: poslrytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením
Zastupitelsfua obce Kunějovice é.121rc7l15 h) ze dne 10.7,2aÉ.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kunějovicích dne

,,

10. 7.2015
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