Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. 8/2017
Obec Břasy
IČ: 002 58 628
Břasy 350, 338 24 BŘASY
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 823-381/0100
zastoupená: Ing. Mgr. Miroslavem Krocem, starostou
Tel: 371 791 094
e-mail: posta@obecbrasy.cz
(dále jen „poskytovatel“)
a
Sdružení sportovních klubů Stupno, z.s.
IČ: 483 78 861
Sídlo: Břasy 327, 338 24 BŘASY
bankovní spojení: ČSOB a. s., číslo účtu: 132040469/0300
zastoupená: Ing. Ladislavem Hůlkou, předsedou spolku
tel./mob.:
e-mail: ladislav.hulka@hhelectro.cz
(dále jen „příjemce“)
I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů, na základě Obecných zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy č. 9/2015 a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Břasy ze dne 23. února 2017, poskytuje příjemci dotaci na kalendářní rok 2017 ve výši
75.000 Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých)
pro účely, které jsou uvedeny v čl. II této smlouvy.
Tato částka bude převedena z účtu poskytovatele na výše uvedený účet příjemce nejpozději
do 15 dnů po podpisu této smlouvy.
Příjemce uvedenou dotaci přijímá za podmínek dále uvedených.
II.
Účel a podmínky použití dotace
1. Dotace je určena na:
• zajištění sportovní a kulturní činnosti organizace,
• uspořádání lyžařského kursu a podzimního výletu pro mládež.
• nákup sportovního náčiní, pronájmy sportovišť.
2. Dotace nesmí být čerpána na:
• správní poplatky, pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody,
• nákupy tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
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•
•
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akontace leasingu a leasingové splátky,
pořízení nemovitostí, uměleckých děl a sbírek,
úvěry, bankovní poplatky,
náklady na občerstvení nesouvisející s konkrétním určením dotace,
telefonní poplatky,
mzdy funkcionářů,
odpisy dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku,
náklady příštích období, zálohy, jejichž termín přesáhne zúčtovací období realizace
projektu apod.

3. Dotace se poskytuje na kalendářní rok 2017 a musí být vyúčtována dle Obecných
zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Břasy u poskytovatele dotace nejpozději
do 15. ledna 2018. Nevyčerpaná dotace podléhá vyúčtování a vrácení zpět do rozpočtu
obce Břasy na účet uvedený u poskytovatele.
III.
Ostatní ujednání
1. Příjemce se zavazuje nakládat s prostředky poskytnuté dotace jen v souladu
s Obecnými zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy schválenými
Zastupitelstvem obce Břasy dne 3. prosince 2015.
2. Příjemce je povinen trvalým způsobem označit prvotní účetní doklady týkající se
čerpání dotace následně: „Obec Břasy a číslem smlouvy“. Příjemce se zavazuje
s vyúčtováním čerpání dotace předložit i kopie účetních dokladů dokumentujících
způsob využití dotace a případně doložit další vhodné podklady (plakáty, diplomy,
fotodokumentaci atd.).
3. Příjemce se zavazuje, že dotace bude použita pouze k účelu uvedenému v čl. II., odst.
1 této smlouvy. Příjemce bere na vědomí, že jakmile použije dotaci jakýmkoli jiným
způsobem, je povinen vrátit poskytnutou finanční částku poskytovateli. O veškeré
změny v čerpání žádá příjemce předem a písemně poskytovatele na OÚ Břasy.
4. Pokud v době platnosti smlouvy dojde k zániku nebo transformaci příjemce dotace,
případně k dalším změnám, je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději
do 15 dnů od vzniku takovéto události poskytovateli.
5. Příjemce odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků a za jejich řádné
a oddělené sledování v účetnictví. Příjemce nemůže přidělené finanční prostředky
poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
výkonů a služeb spojených s realizací žádosti nebo činnosti dle schválené dotace,
na které byly prostředky poskytnuty.
6. Bude-li dotace použita v rozporu s touto smlouvou nebo neprokáže-li příjemce její
použití pro účely stanovené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, je povinen dotaci nebo její
část určenou poskytovatelem vrátit na účet poskytovatele číslo účtu 823-381/0100
do 15 dnů od písemného uplatnění tohoto požadavku. V případě nedodržení této lhůty
je povinen poskytovateli dotace uhradit penále ve výši 5 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše poskytnuté dotace.
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7. Příjemce dotace umožní poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění, kontrolu hospodaření s poskytnutými prostředky
tím, že na jeho výzvu předloží ke kontrole potřebné originály účetních dokladů, včetně
související dokumentace.
8. Příjemce dotace zajistí vhodné propagování finanční účasti obce na svých akcích,
bude poskytovat podklady pro zveřejnění akcí v Informačním zpravodaji obce
a dalších přehledech.
9. Příjemce dotace bude ve své činnosti uplatňovat a propagovat zdravý životní styl,
obecné morální zásady, dodržování legislativy a podporovat Obec Břasy při údržbě
a čistotě veřejných prostranství (např. akce Ukliďme Česko 8. 4. 2017) a zajišťovat
odpovídající údržbu vlastních, nebo obcí vypůjčených zařízení.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a její platnost a účinnost bude ukončena konečným vyúčtováním poskytnuté dotace,
případně jejím vrácením.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy a dané
platnou legislativou.
3. Výše dotace byla projednána a schválena Radou obce Břasy dne 15. 2. 2017 a
projednána a schválena Zastupitelstvem obce Břasy dne 23. 2. 2017.
4. Smlouva o poskytnutí dotace je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž
jedno vyhotovení obdrží příjemce a jedno poskytovatel.
5. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, vzestupně
číslovanými a to po schválení v příslušných orgánech obce.
V Břasích dne 6. března 2017

Příjemce:

Poskytovatel:

…………………………….
Ing. Ladislav Hůlka
předseda spolku

………………………..…………….
Ing. Mgr. Miroslav Kroc
starosta obce
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