Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2021
Číslo 7/2021
Článek I.
Smluvní strany

Poskytovatel:
tel:
IČ:
bankovní spojení:
zastoupený
(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce:
forma právní subjektivity:
adresa (sídlo):
IČ:
zastoupený
bankovní spojení:
tel., e-mail:
(dále jen „příjemce“)

Obec Sebranice
569 62 Sebranice 30
461 745 133
00277339
121 727 33 89/0800
Karalovou Lenkou, starostkou obce

Tělovýchovná jednota Sebranice, z. s.
spolek
569 62 Sebranice 30
60125888
Jiřím Patočkou, předsedou
128 102 03 19/0800

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je
poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtových prostředků obce Sebranice
na realizaci projektu – Zajištění sportovní činnosti mládeže.

Článek III.
Výše poskytované dotace
Finanční prostředky na realizaci projektu specifikovaného v čl. II smlouvy se poskytují ve výši
65 000 Kč, slovy šedesát pě ttisíc korun českých.
Finanční prostředky budou poskytnuty formou bezhotovostního bankovního převodu na účet
příjemce č. 128 102 03 19/0800, a to ve výši 35 000 Kč do 30 dnů ode dne podpisu této
smlouvy a 30 000 Kč nejpozději do 30. 09. 2021.

Článek IV.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
a) použít dotaci výhradně v souladu s touto smlouvou na realizaci projektu specifikovaného
v čl. II.,
b) využít dotaci co nejhospodárněji, účelně a efektivně
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
d) neposkytovat prostředky z dotace jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná
o úhradu nákladů spojených s realizací projektu,
e) jakékoliv změny v projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím
písemném souhlasu poskytovatele,
f) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě či v žádosti příjemce,
g) předložit poskytovateli vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu
nejpozději do 20. 12. 2021; přílohou vyúčtování budou kopie účetních dokladů uvedených
ve vyúčtování dotace s vyznačením položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena,
včetně kopie výpisů z účtů o provedené úhradě, v případě plateb v hotovosti kopie
výdajových pokladních dokladů,
h) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet poskytovatele,
ch) vrátit poskytovateli finanční prostředky použité v rozporu s účelem, na který byly dle této
smlouvy poskytnuty, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy porušení předpisů zjistil nebo kdy
jej obec Sebranice vyzvala.

Článek V.
Kontrola, sankce
1) V případě rušení (likvidace) nebo zániku příjemce je příjemce povinen neprodleně oznámit
tuto skutečnost a současně s tím vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním.
2) Poskytovatel je zejména oprávněn v průběhu realizace projektu kontrolou ověřovat
hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně výsledků, kterých bylo dosaženo.
Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce veškeré účetní doklady
související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem obce jsou osoby určené pověřením.
Práva a povinnosti na úseku finanční kontroly jsou dále stanoveny zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nedodrží-li příjemce povinnosti vyplývající mu z této smlouvy ze Zásad pro poskytování
dotace z rozpočtu Obce Sebranice, je poskytovatel i oprávněn od této smlouvy odstoupit
a požadovat neprodleně vrácení poskytnuté dotace. V případě odstoupení od smlouvy je
příjemce povinen do 15 dnů poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisu oběma smluvními stranami.
2) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran.
3) Podpisem této smlouvy příjemce potvrzuje respektování závazků vyplývajících z této
smlouvy a ze Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu Obce Sebranice.

4) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení každá ze smluvních
stran obdrží ihned po podpisu smlouvy.
5) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6) Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Obce Sebranice dne 19. 04. 2021
a schválen usnesením č. 4/2021.
7) Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento souhlas je příjemcem
poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele
a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí
s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.

V Sebranicích dne 02. 06. 2021

……………………………………
starostka obce Sebranice

V........................................... dne……………………..

……………………………………..
příjemce dotace

