VrŘaruopnÁvruí sMtouvA o posKyTluurí DoTAcE
obec Tuchoměřice
sídlo: V Kněžívce 2L2,252 67 Tuchoměřice,
lčo: oozatzso
Zastoupena: lng. Pavlem Cihlářem, Ph.D., starostou (dále jen,,poskytovatel'')
a

Pěvecký sbor La Folia, z.s.

lČoi07279329
sídlo: Buková 493, Tuchoměřice,252 67
zastoupena: JUDr. Josef Adam, LL.M.
Kontaktní osoba: J UDr. Josef Adam, LL.M.

tel:602552479
E-mail : adam,josef. 1@gmail.com
bankovní spojen[ č. tičtu: 280t477086/20!O
(dále jen,,příjemce dotace'])

uzavírajíspolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti sportu a
spolkové a ku|turní činnosti
óánek l.

1.

Z.

účeldotace
Zastupitelstvo obce Tuchoměřice dle usneseníč.3 ze dne 8.1.2020 a dle § 85 písm. c) zákona
t28l2OO0 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení neinvestičnífinančnípodpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen,,dotace") příjemci na období roku 2020.
Předmětem této smlouvy je poskytnutídotace na spolkovou, kulturní a společenskou činnost a
materiálnízabezpečenítěchto aktivit (dále jen ,,Akce" nebo ,,Činnost") v roce 2O2O na základě
žádosti příjemce.

3.

Dotace se poskytuje na zajištění provozních nákladů a nákladů zabezpečeníakcí pořádaných
příjemcem dle jeho žádosti v souladu se Zásadami pro přidělování finančníchprostředků z
rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu obce Tuchoměřice.

4.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci / Činnost realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkamitétosmlouvy.

5.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. LZ8{20O0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o obcích") a zákonem č. 250/2OOa Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,ZRÚP").

6,

Dotace je ve smyslu zákona č.320|2OOL Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
Iil

něktených zákonů (zákon o finančníkontrole) veřejnou finančnípodporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
7.

Dotace je sluČitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jíných územních samosprávných celků,
státního rozpoČtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.

čIánek ll.
Výše dotace

Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši 15.0OO,- Kč r;lovy: patnáct tisíc korun českých na
realizaci Akce / Činnosti uvedené v čl. l.

Óánek lll.
1.

Způsob rihrady dotace
Dotace bude poukázána bankovním převodem na účetpříjemce, uvedený v záhlaví smlouvy
v termínu do28.2.2020 ve výši 15.000,- Kč

článek tV.
Podmínky použitídotace, práva a povinnosti příjemce
Příjemce je oprávněn Čerpat dotaci k realizaci Akce / Činnosti nejpozději do 31. L2, 2o2o
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpánímdotace se rozumí úhrada
uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Akce / Činnosti uhrazením finančníchprostředků v
hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží(dodávek), služeb.
Uznatelné náklady ve skutečnévýši musí být vyúčtovány,uhrazeny a promítnuty v účetnictví
příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.
2.

Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny Akce / Činnostijen s předchozím písemným

souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny Akce / Činnosti se považuje např. podstatná
změna rozpočtu, podstatná změna v obsahu, charakteru Akce / Činnosti aj.
3.

Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl, l. této smlouvy.

4.

Dotace je poskytována na uznatelné náklady Akce / Činnosti.

5.

Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.

6. Je-li příjemce veřejným zadavatelem veřejné zakázky dle zákona č. L34l2076 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při výběru dodavatele podle
tohoto zákona.

7.

Příjemce zajistíve svém účetnictvínebodaňové evidenci, v souladu s obecně platnýmipředpisy,
zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o ričetnictví,ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddě]ené
sledování čerpánídotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označeníoriginálních
účetníchdokladů prokazujícíchpoužitídotace.

8.

Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictvía účetnídoklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu

kontroly.

í2l

9.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončeníAkce/ Činnosti, nejpozději do 31. 1.
2021 finanČnívyúčtováníčerpánídotace. Nejpozději do 31. 3.zlzlje příjemce rovněž povínen
vrátit převodem na ÚČet poskytovatele případnou neprružitou část dotace. Příjemce doloží
vyúČtováníČerpánídotace soupisem všech prvotních účetnícha dalšíchdokladů prokazujících
její ČerpánÍ. Příjemce doložívyúčtovánísoupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci Akce / Činnosti.

10. Příjemce

je povinen prŮběžně a bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech

změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhorŠitjeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnŮ ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučenL změnu statutárního zástupce apod.,
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.

l

11.Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména / názvu (obchodnífirmy), data narození lč,
adresy trvalého pobytu (sídla), názvu Akce / Činnosti a výše poskytnuté dotace a rovněž se
zveřejněním této smlouvy.
12.

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Akce / Činnosti bude uvádět obec jako
poskytovatele Části finančníchprostředků. Při použitíznaku obce je povinen dodržet zásady pro
jejich použití.Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateliv dostatečném předstihu pozvánky na
veřejná vystoupenía umožnit na ně zástupcŮm poskytovatele volný vstup.

13. Příjemce

se zavazuje, že jak při realizaci Akce / Činnosti, tak po jeho ukončení, bude dbát

dobrého jména poskytovatele a Akci / Činnost realizovat v souladu s právními předpisy.
14. Příjemce

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

materiály:
žádost o dotaci včetně povinných příloh

tuto smlouvu
originály dokladů, prokazujících čerpánídotacedokumentaci o zadáníveřejné
zakázky, je-li zadávána závěrečné finanční vyúčtováníAkce / Činnosti.

1.

2.

č!ánek v.
Kontro!a
jsou
poskytovatele
Přís]ušnéorgány
oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodrženípodmínek,za ktených byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály
všech tičetníchdokladů prokazujících využitíprostředkťr dotace v souladu s účelemAkce /
Činnosti.

3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace Akce / Činnosti nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení
financování Akce / Činnosti ze strany poskytovatele.

4. 7a dodrženíúčelu,na ktený byla dotace

poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtováníodpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto
skutečnost na vyúčtovánípísemně potvrdí.
t3l

1.

2.

článek vl.
Důsledky porušení povinností příjemce
V přípa{ě, že příjemce po ukončeníAkce/ Činnostivčasnevrátí převodem na účetposkytovatele
nevyČe{panéprostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o
rozpoČtgvých pravidlech Územních rozpočtů.Příjemce je v takovém případě povinen
poskytgvateli vrátit tyto zadrženéprostředky.

V přípaflě, Že příjemce po ukončeníAkce / Činnosti nepředloží finančnívyúčtovánídotace,
povaŽují se poskytnuté prostředky dotace za zadrženéve smyslu zákona o rozpočtových
pravidldch Územních rozpoČtŮ. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
zadržené prostředky.

V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci,

případně její Část, k níŽ se neoprávněné použitívztahuje, vrátit na ričet poskytovatele.
Prostředky se povaŽují za neoprávněně použitépočínajednem, kdy byly použity v rozporu s
touto smlouvou.

4.

Za neoprávněné použitídotace se považuje zejména:

/ Činnosti, k nížje třeba předchozí písemný souhlas
poskytovatele, bez takového souhJasu.
použitíposkytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem,který je stanoven touto
smlouvou.
nedodrženítermínůpro použitídotace stanovených touto smlouvou.

a} provedení podstatné změny v Akci

b)

c)
d)
e)

5.

realizace Akce / Činnosti v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné
zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozríějšíchpředpisů, nerealizuje veřejné
zakázky v souladu s tímto zákonem.
vedení úČetnictvízpŮsobem, který je v rozporu s čl. lV. této smlouvy a zákone o účetnictvía
nelze z něj zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypovísmlouvu podle čl. Vll. odst. 2 této
smlouvy, Že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30ti dnů po uplynutívýpovědní

doby. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeréfinančníprostředky
poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky.

6.

Pokud příjemce porušíjakoukolijinou povinnost vyplývající pro něj z této sm]ouvy (nebo pravidel
příslušnéhodotačního programu) a toto porušenínení závažným porušením rozpočtovékázně

podle odst. 1 až 3 tohoto článku, můžeposkytovatel uložit příjemci odvod za porušení
rozpočtovékázně ve výši5% -20%z poskytnutých prostředků, v souvislostis jejichž použitím
došlo k méně závažnému porušenírozpočtovékázně. Tím nenídotčenoprávo poskytovatele na
náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovatelitento odvod na základě písemnévýzvy
a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označípovinnost, která byla
porušena.

7. Veškeréplatby jako důsledky porušenízávazků provede příjemce formou

bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele, v termínu a na čísloúčtu,které poskytovatel příjemci sdělí.

1.

čtánek vtt.
Zrušenísmlouvy, výpověd' smlouvy
Zrušit smlouvu lze na základě oběma stranami akceptovaného písemného návrhu z důvodů
uvedených v § 167 správního řádu.
t4]

2,

Dojde-li ze stranY

Příjemce k závaŽnému porušení smlouvy,, je poskytovatel oprávněn vypovědět
smlouvu PÍsemným oznámením doručeným příjemci. závažnÝmporušením
se rozumí:
a) realizace Akce / Činnosti v rozporu s právními předpisy
b) Provedení Podstatné změny v Akci / Činnosti, k níž třeba předchozí písemný
ie
souhlas
poskytovatele, bez takového souhlasu.
c) nedodrženítermínů
pro použitídotace stanovených touto smlouvou,
d) PouŽití PoskYtnuté dotace (PříPadně její části) v rozporu
s účelem,který je stanoven touto
smlouvou.

3.

Pro PříPad, kdY Příjemce nebude schopen zajistit realizaci Akce činnosti
nebo z vlastního
/
rozhodnutí nebude akci realízovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemnou
formou

smlouvu vYPovědět. V takovém případě se příjemce zavazuje
poskytovateli do 30ti dnů po uplynutívýpovědní doby.

již přijatou dotaci

vrátit

PředČasnéukonČenísmlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci
dotaci a
Příjemce se jí nemŮŽe platně domáhat. Pokud bude s;m|ouva ukončen, póté, co dotaci
poskytovatel již poukázal, postupuje příjemce podle předchozího odstavce.

]..

článek vlil.
závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a ÚČinnostidnem podpisu oběma smluvnímistranami

z. Jakékoli změnY této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3.

VztahY touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sePsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jtldno je určeno pro poskytovatele
druhé pro příjemce,

a

5,

Smluvnístrany prohlaŠujÍ,Že tato smlouva byla sepsána na základě úplných a pravdivých údajů,
Podle jejich svobodné a vážnévŮle, a na důkaz toho připojují své vlastnoručnípodpisy.

6.

Dle ustanovení § 10d zákona Č, 250/2O0O Sb, o rozpočtových pravidel územníchrozpočtů
zveřejní Poskytovatel tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své

Úřední desce zpŮsobem umoŽňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavřenísmlouvy nebo
jejího dodatku. Veřejnoprávnísmlouva včetně dodatků musí být zveřejněna
nejméně po dobu
3 let ode dne zveřejnění.

Folia, z,s.

t5]

