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sMLoUvA

o posk}tnutí
dotacez rozpočtu
MěstyseNovévese|ív roce20l5 (dálejen,'smlouvď.)
Smlouvase uzavírámezi:
Městys Novéves€lí

IČ:

00294926,

sídlo:

Na Městečku| |4, 592 14Novéveselí'

z,rsroupeny:
bankovníspojení:
číslo
účfu:

starostou
obcepanemMVDr. ZdeňkemKřivánkem
Českáspořitelnaa. s.
t62245239910800

(dálejen''poskytovatel..)

jednotasokol Novéveselí
Tě|ocvičná
lČ:
7507096|
síd|o:
Žďfuská 15&Novévesetí,PSČ: 592 14
zastoupena
i
JanemKrá|ema MariíBánovou
bankovní
spojení: Českáspořitelnaa. s.
Čísloúčtu:
|62225035910800
(dálejen,'příjemce..)
Č|áDekI.
ob€ c né ustsnovení
Ve smyslu zákona É.25012000sb., o rozpoěto\,ých
rozpočtů,
Pravidlechúzemních
ve zněnípozdějšíchpMpisů (dále jen ,'zíkon o rozpočtovýchpnvidlech územníchíozpočtů..)
poskytujeposk}tovatelpříjemcidotaci na úče|
uvedenýv č|ánkull. tétosm|ouvy.
č|ánekI].
výšedot9cea jejíúče|
prostředky
1' Příjemcisev roce20l5 posk}tujiÍinanční
.

700.000'. Kč (slovy:
účelověurč€ná neinvestiční
dotacez rozpočfuMěstyse aždo \nýše:
prostředkypřijímá.Finanční
sedm set tisíc korun českých)a příjemceq'to Íinanční
prostředkyjsou
poskÍoványformouzálohys povinností
následného
}yúčtováni'

2. Dotaceje u.čenana financovánísportovnía tělovýchovné
činnostiělenůTJ Sokol Nové
veselí, úhradunákladůna dopravu.cestovné'nájem sportovních
zařizení.řizení utkání.
enersie.údřžbu
hřišťa sokolovnv.
ČláneklII.
Způsobposkytnutídotace
1. Fjnančníprostředky v celkové výŠi do 700.000,- Kč budou příjemci uvolňovány
měsíčně.
a to:
ve \"ýši 300.- Kč za každou hodinu' kterou bude sportovní ha]a vNovém veselí
využívának sportovníčinnostidětía mládežev ka]endářrrím
měsíci.
ve výši základu daně, uvedenéhona účetních
dokladech
faktulách vystavených
příjemcemtřetímsubjektůmza poskýnutoureklamníčinnost
v kalendářnímměsíci.
2. Podklady pro stanovenívýšeměsíčněuvolňovanéčástkypříjemcepřed]oŽiposlgtovateli do
pěti dnůnásledujícíhokalendářníhoměsícea poskýovatel na zák]adě přezkoumánítěchto
podkladů částku uvolní vždy nejpozději do ]5.ti dnů od jejich předložení.a to
bezhotovostnímpřevodem na bankovníúčetuvedený v záhJavísmlouly' pod variabilním
symbolem00294926.

člátrek Iv.
základní poviníosti příjemce
l.

Příjemceje povinen použítdotaci \.ýhadně v souladu s účelemuvedeným včl. Il. této
sm|ourry. T1to prostředky nesmí poskýnout jiným plávnickým nebo ryzickým osobrim.
pokud nejdeo úhradyspojenés posk}továnímslužby'na kteroubyly posk),tnuty.

2 . Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvé činnosti.na niž je

dotaceposk)tována,údajo tom' Žeje činnostrealizovánaza Ílnanční
podporyposkytovatele'

Příjemceje povinen véstúěetnictví
v souladuse zákonem č. 563/1991sb., o účetnictví,
ve
jen
pozdějších
předpisů
(dále
znění
a dalšímisouvisejícímiplatnými
..zákon o účetnictví..)
právnímipředpisy. Přijemce je povinen účetní
záznamy označittak. aby bylo zřejmé.že se
jedná o náklad hrazenýz dotaceposkýnutédle tétosmlouvy a na účetních
ziiznamechuvést
prostředků.
finančních
Úši čerpaných
4. Přijemce je povinen předložit posk)tovateli finančni \ypořádáni dotace nejpozději do
15. 1' 2016 a ve stejnélhůtěvrátit poskýovate]inajeho úěetnepoužité
finančníprostředky'
převodemna účet
poskýovate|euvedenýv záhlavítétosm]ou\T
a to bezhotovostním

Příjemceje povinenna Žádostpos]q'tovatele
posk},tovatelem
sdělitpísemněve lhůtěurčené
požadované
doplňujiciinformacesouvisejíci
s čerpáním
dotaceposk}tnuté
dle tétosmlouvy.
Přijemce je povinen písemněinformovatposkýovateleo jakéko|ivzměně v údajích
uvedenýchv tétosmlouvěoh]ednějeho osobya o všechokolnostech,
L1eré
majínebo by
mohly mít vliv na p|něníjeho povinnostípodle tétosmlouvy' a to nejpozdějido 10
pracovníchdnů ode dne, kdy tato změna nastala.Příjemceje povinen doložitzměnu
relevantnimidoklady.Poskytovatelohlášené
změny evidujea pouzevpřípadě,Že zménu
nelzeakceptovat.
písemněo tétoskutečnosti
příjemceryrozumíve lhůtěl0 pracovních
dnů
odedne.kdy mu bylo oznámení
změnydoručeno,
včetně
uvedenidůvodu.
7. Přijemceje .ovněžpovinenvrátitposkýnuté
prostředkyčijejich částposkýovateli
finanční

způsobem
uvedenýmv ěl. IV. odst.4 sm]ouvy,jestližeodpadneúčel,
na kterýjsou finanční
pÍostředkyposkýovány,a to do 15 pÍacovních
dnů ode dne' kdy se příjemceo této
skutečnosti
dozví.
Příjemceje povinen řádně uchovávatveškeré
dokumentya účetní
záznamy souvisejicí
s poskýovánímdotacedle tétosmlouly a prokazující
pÍostředků
čerpániÍinančních
na po
po skončení
dobu l0 |etnásledujících
prostředky
kalendářního
roku,na kterýbyly finanční
poskytnuty.

je povinenpruběŽněinformovatposk}tovatele
9. Pří.jemce
o všechzměnách.kteréby mohlypři
vymáhánízadržených
nebo neoprávněněpoužitýchpřostředkůdotacezhoršitjeho pozici
věřitelenebodob}tnostjeho
pohledávky.Příjemcejezejména
povinenoznámitposk}'tovate|i
do l0 pracovních
dnůodedne'kdy došlok události,skutečnosti'
kterémaji nebomohoumit
za následekpříjemcův
zánik, tansformaci'sloučení
či splynutísjiným subjektem,změnu
statutámího
orgánupříjemce.
je povinenzajistitpři přeměněprávnické
10.Příjemce
osoby'aby pnivaa povinnostize smlouvy
přešlyna nástupnickou
právnickouosobunebopodatnávrhna ukončení
srnlouq. V případě
právnické
zfušení
osobys Iikvidaciprovedepříjemce
vÉčtováníke
dni likvidace.
Č|ánekv.
Kontro|níustanovení
je povinentuto
1. Posk}'tovatelje
podmínek
opnivněnkontrolovat
dodržení
smlouvya příjemce
kontťolu
strpět.
je povineni po skoněení
Příjemce
podmínky
účinnosti
smlouvyv},tvářet
k provádění
kontroly
plněni smlouvy a hospodaření
prostředky.Př(jemceje povinen
se svěřenýmifinančními
umožnit\"ýkonkontro|ydle odst. l tohotočlánku,poskytnoutpotřebnousoučinnost
všem
osobám oprávněn]imk prováděníkontro|y.Příjemceje povinen předložitposkýovateli
pnlkaznéúčetní
k nahlédnutí
veškeré
záznamyvztahujíci
se k čerpání
dotaced|etétosmlouvy
\eŠkeDch
a strpél
ipředloŽeni
účelnich
záznamů'

I
I

clánek vI.
poYinDostí
přijemce
Důs|edkyporušení
je povinenposlg'tnuté
prostředkyposlg{ovateli
Příjemce
finanční
vrátit,jestližepříjemce
nesplníněkterouze syýchpovinností
v článkulV, popř'jinou povinnost\ryplývající
stanovených
pokud
použije
posk},tÍluté
ze smlou\ry'zejména
finančníprostředky(případnějejich část)
v lozpoÍuse sm]ouvou'

vrr.
Čt.
Ukončení
smlourT
1. Smlouw lze zÍušitna základěpísermédohodysmluvníchstranneboý-hovědí
2' Kteiíkoli smluvnístranaje oprávlrěna
tuto smlouvupísemně
lrypovědětbez udánídůvodu.
vwovědní lhůtačiní30 kalendářních
dní a počínáběžetl. dnem následujícím
po dni
doručení
r".ýpovědi
druhésmluvnístaně. v případěpochybnostíse má za to, ževýpověd'byla
doručena
5. dnemodjejíhoodes|ání.

Článekvm.

'ZávěrečnáuŠtanovení

I

l.

podpisemsmluvníchstrana je \Thotovenave dvou
Smlouvanab]fuáplatnostia účinnosti
příjemce
stejnopisech,
z nichŽjedenobdrží
ajednoposk}tovatel.

',

o posk},tnutífinančníchprostředkůa uzavření veřejnoprávnísmlowy rozhodlo
zastupitelstvo
MěstyseNovéveselíusnesením
č.4 ze dne8. 4. 20l5.

v Novémveselídne
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