Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
č. 001/2021
podle § 10a a naši. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonů)

Poskytovatel:

Město Čemošín

Sídlo: nám. l. máje 62, Černošín
IČO: 00259772
Číslo bankovního účtu: 26223704/0600
Zastoupené: starostou Miroslavem Plincelnerem

(dále jen „poskytovatel")
a

Příjemce PO:

Tělovýchovná jednota SOKOL Čemošín z.s.
Sídlo: Čemošín
IČO 18251366
Číslo bankovního účtu: 1980428399/0800
Zastoupený: předsedou Vladimírem Turkem

(dále jen „příjemce")
l.
Preambule

Příjemce podal dne 18.5.2021 žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny
náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zákona (dále jen „žádost"). Poskytovatel se rozhodl žádosti
příjemce vyhovět, a to usnesením ZM č.22 ze dne 30.9.2021.. Tato smlouva upravuje podmínky
poskytnuté dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na
účel stanovený v bodě 3 této smlouvy.
2.
Výše dotace a úhrada

Celková výše dotace činí 490.000,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet
poskytovatele.

Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo
1980428399/0800 do 7 dnů po podpisu této smlouvy.
3.
Účel dotace

Dotace se poskytuje na činnost TJ SOKOL Černošín v roce 2021, dle přílohy ze dne
24.9.2020 pro rozpočet města, dále jen projekt.

4.
Termíny realizace

Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace projektu:
Zahájení realizace l. l. 2021
Ukončení realizace 31.12.2021

Předložení finančního vypořádání dle článku 6. smlouvy 31.1. 2022
Vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace 15.2.2022
5.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky dotace smí být použity k financováiií:
na pokrytí ročních nákladů chodu všech oddílů tělovýchovné jednoty (fotbal dospělý,
žáci, stolní tenis, aerobic, cvičení dětí, kulturistika)
zajištění provozu a nutné údržby vozidla IVECO
oprava části oplocení areálu
oprava vodárny a zprovoznění vrtu pro zavlažování
sekačka trávy
6.
Finanční vypořádání dotace

Příjemce je povinen do 31.1.2022 předložit na tiskopise finanční vypořádání dotace.
Příjemce předloží poskytovateli originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Na každém
dokladu poté bude vyznačena informace o jejich financování z dotace. Dále příjemce předloží
soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky
dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli. Nevyužité prostředky
z dotace vrátí příjemce na bankovní účet poskytovatele číslo 26223704/0600 nejpozději dne
15.2.2022. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
7.
Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace

Pokud dojde v průběhu realizace projektu nebo před uplynutím udržitelnosti projektu
ke zrušení příjemce bez likvidace, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního
nástupce příjemce. Stejně se postupuje, pokud příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně
podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného
odkladu poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce,
na kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy. Příjemce není oprávněn
dokončit přeměnu bez souhlasu poskytovatele.
8.
Zrušení příjemce s likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace projektu nebo před uplynutím udržitelnosti projektu
ke zrušení příjemce s likvidací, je povinností příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez

zbytečného odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce povolaný likvidátor.
Likvidátor je povinen

- předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání

dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace

- vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v bodě 6 této smlouvy
nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání
na bankovní účet poskytovatele.
9.
Porušení rozpočtové kázně

Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky
stanovené touto smlouvou. V souladu se zákonem nařídí v takovém případě poskytovatel
odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.
10.
Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.
Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č.22 ze dne
30.9.2021.

V Černošíně dne

- 9 -10- 2021

Poskytovatel
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