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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
I.

obecná ustanovení
Zastupitelstvo obce Nahořany rozhod|o svým usnesením č. t /2018 ze dne 22't'2ol8 podle 5 85 odst'
c) zákona č.I28/2ooo Sb., o obcích v pozdějším zněnía v sou|adu s 510a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, v pozdějším znění, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Nahořany V roce 2018 na podporu subjektů provádějící veřejně prospěšné činnosti ve výši a za
podmínek dá|e uvedených v této smIouvě'

1. Poskytovatel dotace:
obec Nahořany
Sídlo:
lčo:
D|Č:
zastoupené starostou Josefem H|ávkem
bankovníspojení: to721551'/o100 vedený u Komerční banky, a.s.
dá|e ja ko,,poskytovate|.,

2. Příiemce dotace:
Tělov'ýchovná jednota Nahořany o.s. '

Sídlo: Nahořany 76,549 07 Nahořany
lČo: azlzstlo
Dlč:
zastoupené předsedou A|ešem V|áškem
bankovní spojení: 115-2340600247/o1o0 vedený u Komerční banky, a.s.

dá|e jako ,,příjemce.,

III.
Účel a doba využití dotace

t. Účelem neinvestiční dotace je pokrytí neinvestičních výdajů V roce 2018 na údržbu a rozvoj
tenísového areá|u ve Lhotě (nákup sítí, nářadí, výměna část i  oplocení, pomůcky pro tréninky dětí,
apod') ve výši 35'000,- Kč, a úhradu pop|atku za pronájem ledové p|ochy pro oddí| |edního hokeje ve
výši20.000,- Kč.

2. Příjemce je povinen využít dotaci jen k úče|u uvedenému v předchozím bodě.

3. Příjemce se zavazuje použít f inanční prostředky do 15.12.2018.

II.
Poskytovatel a příjemce dotace

Nahořany 76,549 07 Nahořany
00272850



IV.
Výše a vyplacení dotace

1. Výše dotace činí 55.000,-Kč .

2. Dotace bude vyp|acena převodem na výše uvedený účet do 31.3.2018 po podpisu oběma
stranami.

3. o užití prostředků z této dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetníevidenci.  Dále se

zavazuje tuto účetní evidenci uchovávat po dobu 5 |et.

V.
Finanční vypořádání dotace

1. Do 15.12.2018 předloží příjemce poskytovateIi  vyúčtování neinvest ičnídotace na formu|ář i

,,Vyúčtování dotace,,.

2. Pří|ohou vyúčtování budou př i loženy fotokopie dokladů uvedených ve formulář i  , ,Vyúčtování
dotacé,, a účetního deníku.

3' PoŠkytovate| dotace je oprávněn od této sm|ouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a to

zejména v případě, že po uzavřenítéto sm|ouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která
poskytovateIe opravňuje dotaci nebo část dotace odejmout'  Takovými skutečnostmijsou, např.

zj ištění poskytovate|e, že údaje uvedené v žádost i  o dotaci jsou nepravdivé nebo využití dotace není v

sou|adu s úče|em stanoveným v č|' || l  bodu 1 této sm|ouvy. Příjemce je povinen v takovýchto
případech př istoupit na odstoupení poskytovateIe od sm|ouvy'

4. V případě nedodánívyúčtování ce|kové dotace ve stanoveném termínu pod|e čl.V. bodu č'1 této

sm|ouvy, je poskytovateI oprávněn od sm|ouvy odstoupit.

5. V případě odstoupení poskytovate|e od sm|ouvy podle čl '  V. bodu č.3 a 4,je příjemce povinen

vrát i t  ce|ou poskytnutou dotaci nebo jejíčást na základě písemné výzvy poskytovate|e k jejímu

vrácení, nejdéle však do t5.I2,2018 na účet poskytovate|e.

6' Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny na účet obce Nahořany nejdéle do 15.12.2018.

7' Využitíf inanční podpory z veřejných prostředků pod|éhá veřejnosprávní kontro|e ve smys|u zákona

č'32012000 sb'

8. Při porušení povinnosti, která souvisís úče|em, na který by|y poskytnuty peněŽní prostředky touto
veřejnoprávní sm|ouvou a ke kterému doš|o po připsání peněžních prostředků na účet příjemce nebo
vydány v hotovosti příjemci prostřednictvím pok|adny, se postupuje pod|e zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidIech územních rozpočtů, v pozdějším znění.



9. Pokud dojde v průběhu p|atnost i  této sm|ouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovate|i neprod|eně po
zj ištění změny.
10. Pokud dojde v průběhu p|atnost i  této sm|ouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení
právnické osoby s Iikvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateIi poměrnou část nevyčerpané
dotace okamžítě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušeníprávnické osoby'
Rozhodným dnem, kdy j iŽ nemůže příjemce čerpat dotaci je den, kdy vstoupi|a tato právnická osoba
do l ikvidace.

11-. Příjemce dotace souh|asíse zpracováním jeho údajů poskytovate|em dotace s oh|edem na zákon
č. 1.06/1.999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento souh|as je příjemcem poskytován a
udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnit řní potřeby poskytovate|e a dá|e pro úče|y
informováníveřejnost i  o jeho činnost i '  Zároveň příjemce souh|así s možným zpřístupněním nebo
zveřejněním této sm|ouvy v p|ném znění, jakož i všech úkonů a oko|nostís touto sm|ouvou
souvisejících.

u.
Závěrečná ujednání

1' Tato veřejnoprávnísm|ouva včetně případných dodatků bude v souladu se zákonem č,250/2000
Sb', o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, v pozdějším znění, zveřejněna po dobu nejméně
3 |et ode dne zveřejnění na úřední desce na adrese www'nahoranv'eu'

2. Sm|ouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originá|u, znichžkaždá ze sm|uvních
stran obdrží 1 or iginál .

3. Na důkaz výs|ovného souh|asu s obsahem a všemi ustanoveními této sm|ouvy a své pravé,
svobodné a vážné vů|e, je tato sm|ouva po jejím přečtení smIuvními stranami v|astnoručně
podepsána.

4. Tato sm|ouva nabývá p|atnost ia účinnost i  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stra n.
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Poskytovatel dotace:
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