VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 01/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Obec Rybitví
se sídlem Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví,
IČ 00274194
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1205467389/0800
zastoupená starostou obce Ing. Radimem Voltrem
(dále jen Obec)
a
TJ Jiskra Rybitví , z.s.
IČ 46496521
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1200510309/0800
zastoupená předsedou fotbalového oddílu Jiskra Rybitví
(dále jen příjemce)
uzavřely následující smlouvu:

I.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce na činnost příjemce
v roce 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí této dotace ( v žádosti o dotaci je uveden
původní název TJ Jiskra Rybitví, nový název žadatele o dotaci byl zaregistrován ve
spolkovém rejstříku) a na základě schválení individuální dotace usnesením zastupitelstva obce
Rybitví č. 2 ze dne 13. 2. 2017.

II.
Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31. 12. 2017 v souladu
s žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce v roce 2017, zejména doručit
nejpozději do 30. 11. 2017 doklady dle článku IV. této smlouvy. Daňové doklady vystavené
mezi 30. 11. 2017 a 31. 12. 2017 předloží příjemce k vyúčtování do 25. 1. 2018.

III.
Obec převede na účet příjemce č.ú. 1200510309/0800 ve výši 80.000,- Kč (slovy
osmdesáttisíckorunčeských) do 2 dnů po schválení ZO.

IV.
Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce na sportovní činnost. Tyto prostředky nelze
použít na dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. Účelové

použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních dokladů z roku 2017 a
kopiemi dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů.

V.
Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany Obce ve věci účelovosti čerpání
poskytnutého příspěvku.

VI.
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Obec může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin
proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění
pozdějších předpisů,
d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření
této Smlouvy,
f) je v likvidaci,
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemce dotace pro danou oblast
podpory,
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace
se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na
účet Obce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedený důvody jejího
udělení.
6. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.
8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce
lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Obci.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Obci do 14 dnů
ode dne účinnosti výpovědi.
9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na
účet Obce poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními
stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních
prostředků na účet Obce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 dost. 1 písm. b) až e) zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být písemně
a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto
článkem Obci, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
1. Tato Smlouva nabývá účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá
v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli
ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v
případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení
účtu.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejnění všech údajů obsažených v této
smlouvě.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Obec a příjemce obdrží po jednom
vyhotovení.

6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rybitví dne 14. 2. 2017

Za poskytovatele :

Za příjemce :

…………………………….
Starosta obce
Ing. Radim Voltr

…………………………………..
Předseda fotbalového oddílu
Pavol Lévai

