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MěstyseNovéVeselív roce20l6 (dálejen ,'smlouvď.)
dotacez rozpočfu
o poskytnutí
smlouvaseuzavíráÍnezi:
Městy\ Novéveselí

tČ.

00291926

sídlo:

Na Městečku114'592 14NovéVeselí,

zastoupený:
bankovníspojení:
čísloúčtui

starostouměstysepanemM\DI' ZdeňkemKřivánkem
Českáspořitelnaa. s.
1622452399/0800

(dálejen',Poskytovatel..)
a
Tělocvičnájednota sokol NoÝév€ s elí
IČ:
sídlo:
Tasroupena:
bankovníspojeni:
Čísloúčtu:

'150't0961
PSČ: 592 14
Žďfuská158.NovéVeselí,
jednatelkou
Marii.BáÍtovou
starostou
JanemKrál€ m a
Českáspořitelnaa. s.
35 -162225035910800

(dálejen''Příjemce..)
Clánek I.
obecné ustanovení
pravidlech územníclrrozpočtu,
Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.' o rczpočto\^ých
jen
(dále
pravidlech
Ve zněnípozdějšichpředpisů
územníchrozpočtů.)
,,ákon o rozpočtolých
poskytuiePoskytovatelPříjemcidotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosm]ouvy'

článek .
výše dotace A její účel
1. Příjemcise v roce2016 poskytujiljnančDí
prostředky
.

účelově určená investiční dotace z rozpočtu Městyse ve \"ýši| 3.000'000,- Kč
(slovy: třimilionykorunčeslcých)
a Příjemce tyto finančníprostředky přijimá. Finanční
prostředky jsou posk1továny formou zálolry s povinností následnéholTúčtováni.

vybudování
ubytovánis 39 |ůžky.
2. Dolace.jeuÍčena
na modernizacisokolovnyNovéVese|í,
ČÉ ek III.
způsobposkytnutídotacc
jednorázově
prostředkyv celkovévýši3'000.000'-Kč budouPříjemciposkytDuty
1. Finanční
bankovnimpřevodemna účelPřijemceuvedenýv záh|avítétosmlollvy' a to nejpozději
do ]o-ti kalendářních
dnůod podpisusmIouvyoběmastranami.
clánek lv.
základní povinnostiPříjemce
v souladus účelemuvedenýmvčl' II. této
L Příjenrcc.jepovinen pouŽítdotaci v.ýhradně

smlouvv' Tvto pťostředky
nesmíposkylnoutjiným plávnickýmnebo ryzickým osobám,
pokudncjdco úh|L|d!
spojcné
s poskytovánírl
sluŽby-na kteÍoub)'lyp6k}'tnutt'.
veřejnéprgzentacisvéčinnosti'l]a níŽje
Přijenrceje povinenViditelněuvádětpři veškeré
podporyPoskytovatele'
dotaceposkytová]a,
ťldajo tom,Žeje činnost
realizovánaza Í.inanění
je povilrenprezentovatMěstys Nové Vese|ísponzorskj'mvzkazem umístěným
Příjerrrcc
u lrlavníhovclrodu do budovy nebo vjeho bezprostřední
b]ízkosti.KonkrétDírozměry
přesné
a
umistěnisponzorskélro
vzkazu bude Příjemcekonzultovats Mčstysema upraví
ho dle požadavkťl
Městyse.

{.

je povinenvéstúčetnictví
Příjernce
v souladuse zákonenrč. 563/199l Sb.' o účctnictví,
předpisů
(dálejen ''zákono účetnictví..)
pIatn:imi
ve zněnípozdějších
a dalšími
souvisejícími
právníffi předpisy.Příjemce.ie povinen účetní
záznamy oznaě|ttak, aby bylo zřejmé,
Že sejednáo nákladhrazenýz dotaceposkytnúé
dle tétosmlouvya na Ílčetních
záznamech
pÍoslředků.
u\ést
výšičerpaných
finančních
Piiien]cc je povinen předloŽitPoskytovateli
finaněni vypořádánidotace nejpozději
do 3l. l. 2017 a ve stejnélhůtěvrátit Poskytovatelina jeho účetnepoužité
Íjnanční
prostředky.ato bezhotovostninr
převodemna účetPoskytovate|e
uvedenýv záhlavítéto
5rnlouv).

6. Přijemceje poviIrenna žádostPoskytovatele
ve lhůtěurčené
Poskytovatelem
sdělitpísemně
požadované
poskytnuté
doplňtÚící
informacesouvisejíci
dotace
dle tétosmlouvy.
s čerpáním
1 . Příjcmceje povinen písemněinformovatPoskytovateleo jakékoliv změně v údajícll

uve(]ených
v tétoslr]louvěohleduějeho osoby a o všechokolnostech'kteřémajínebo
by nlol]ly lllít vliv na plněníjeho povinnostípodle této smlouvy' a to nejpozději
do l0 pracovnichdnůode dne,kdy tatozměnanastala'Přijemceje povinendoložitzměnu

změny evidlÚe a pouze v případě,že aněnrt
|elevantnímidoklady' Poskytovatei ol'rlášené
nelze akceptovat.písemněo tétoskutečnostiPříjemcevyrozumi ve ]lrůtě10 pracovníchdnťl
včetněLLvedení
důvodu.
ode dne,kdy mu bylo omárnenízměny doručeno,
8. Přijemceje rovněŽpovinen vrátit poskytnutéfinančníprostředkyčijejich částPoskytovateli
způsobenLlvedenýmv čl. Iv' odst' 5 smlouvy,jestližeodpadneúčei'na kterýjsou t.lnančni
proslředkt poskytovány. a to do 15 pracovníchdnů ode dne, kdy se Příjemce o této
doZví'
skutečnosti
9. Příjernceje povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a ílčetnízáznamy sollvisejíci
s poSkytovánímdotacedle tétosmlouvy a plokazujicíčerpánifinančníchprostředkůpo dobrt
l0 let následlÚícíchpo skončeníkalendáňího roku, na kteď byly finančníprostředky
poskyl'rL()'.
infonnovatPosk),tovatc]e
o všcchzměnách' kteréby mohly při
10. Příjerlce.jepovirrcnprťlběŽně
Vymáhálrízaclrženýchnebo neopřávněněpoužiÚch prostředkůdotace zholšit jeho pozici
věřitele nebo dobytnostjehopohledávky.Přijemceje zejménapovinen oznámit Poskytovatcli
ktelémajínebo nohou mít
do 10 pracovníchdnůode dne, kdy došlok události,skutečDosti'
za následek piíjemcůvzánik, transformaci,sloučeníči splynutísjiným subjektem,znlěnu
statutárního
orgánLlPřijemce'
11' Příjemceje povinen zajisrit při přeměně právnickéosoby' aby pláva a povinnosti Ze sm]ouvy
V případě
přešlyna rrástupnickouplávnickou osob ncbo podat návlh na ukončenísrnLorrvy.
zrušeniprávnickéosoby s likvidacíprovedePříjence vyilčtovánike dni likr'idacc'
12. PříjeÚrceumoŽníPoskytovatelipo dobu 10.ti let vyLlžítaž ll7 noclehůročně,bezplatrrě
k ]cho potřebánl'
Článekv.
KontIolnírrstanovení
podmíneksmlouvy a Přijemceje povinenluto
1. Poskytovateljeoprávněnkontrolovatdodržení
kontro1Ll
stIpět.
2. Příjernceje povinen i po skončení
účinnosti
smlouvy vytvářet podrnínkyk prováděníkontroly
plněnísmlouvy a hospodařenise svěřenýmifinančními
prostředlry'Příjcrnccje porinerr
umoŽnitvýkon kontroly dle odst' 1 tohoto člálrku,poskytnoutpotřebnou součinnostvšcm
osobám oplávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinerr předložit Poskytovateli
průkazné
k nahlédnuti
vešker.é
účetni
záznamy vztahujicíse k čerpání
dotaced]etétosm]ouvy
a Stryěti předloŽení\'eŠkerých
účetních
záznamť|.

@3
ČlínckvI.
povinnostiPříjemce
Důsledkyporušení
vrátit,jestližePří.jemce
Poskytovateli
je povinenposk},tnuté
finaněníprostŤedky
Příjernce
v článkulv, popř.jinou povinnost\Tpl:ývajici
stanovených
ncsplníněLterouze svýchpovinností
finančníprostředky(případnějejich část)
ze smlotrvy.zcjménapokud pouŽijeposk}'tnuté
\. |ozpoťuse smIou\'oLl-

Čl'vII.
Ukoněenísmlourry
strannebowýpovědí.
dohod),smluvních
t . smlouvulze zrušitna ákladě písemné
2 . Kterákolismluvnistranaje oprávněnatutosmlouvupísemněvypovědětbez udárí důvodl|.
po dni
dní a počínáběŽet l. dnem následujícím
Výpovědnílhůtačiní30 kalendářních
se má za to,ževýpověďbyla
výpovědidruhésmluvnistraně.V případěpochybnosti
dóiučení
doručena
5' dncmod jejíhoodeslání.
Č|ánekVIII.
Závěrečnáustlnovení
ve dvou
podpisemsmluvníclrsďan a je vyhotovcí1a
l . Snrlouvanabýváplatnostia účinnosti
obdrŽiPřijemceajedenPoskytovate1'
z nichžjeden
sle.jnopisech.

prostředků
a uzavřeníveřejnoprávnismlouvyrozhodloZM Nove
o poskytn í Íinančních
č.l5.
Veselidne28.7. 2016,Usnesení
Tělocúčnájednotasoko|
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