Smlouva č. OÚD/1081/2022
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Obec Dětmarovice
se sídlem:
čp. 27, 735 71 Dětmarovice
zastoupená: Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou obce
IČ:
00297445
DIČ:
CZ700297445
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3624791/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a
2. Příjemce
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
bankovní spojení:

Sportovní klub Dětmarovice
č.p. 1120, 735 71 Dětmarovice
Ing. Martinem Paszem, předsedou
48426008
Komerční banka a.s., č.ú. 35-8050060227/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční
kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení
rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 750.000,-- Kč (slovy
sedm set padesát tisíc korun českých) na činnost organizace, a to na údržbu areálu, na energie, na
dopravu mládeže, na náklady na trenéry a turnaje, (dále jen „projekt“) účelově určenou k úhradě
uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy.
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2. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek stanovených v této
smlouvě.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený
v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši 750.000,-- Kč (slovy sedm set padesát tisíc korun
českých) ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze
k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,
c) v případě, že finanční prostředky poskytnuté dotace nebo jejich část nebudou do 15. 12. 2022
použity na dohodnutý účel, je příjemce povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky
poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele do 31. 12. 2022,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové
určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 15. 12. 2022,
d) vést účetní evidenci celého realizovaného projektu. Tato evidence musí být podložena účetními
doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné
prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů
realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
e) na všech účetních dokladech vztahujících se k poskytnuté dotaci uvést formulaci „Financováno
z rozpočtu obce Dětmarovice“,
f)

na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,

g) zpracovat k 31. 12. 2022 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného
projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.,
včetně
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení
obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě,
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti
závěrečného vyúčtování,
a to nejpozději do 31. 01. 2023. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli
dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
obecního úřadu,
h) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
i)

j)

umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití
dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude
dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle
poskytovatele,
při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy prostřednictvím účtu zřizovatele a při těchto peněžních operacích
vždy uvádět variabilní symbol: IČ příjemce,
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k) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
l)

neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících
s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. V případě
změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy
nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně
nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti
z této smlouvy.
VI.
UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2022 do
31.12.2022,
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami této
smlouvy,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.
2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce
není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
VII.
POVINNÁ PUBLICITA
1.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
V případě porušení povinnosti vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran,
jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny
a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem
vyplývajícím z GDPR.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
poskytovatel a jeden příjemce.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.
326/20/1 ze dne 23.02.2022.

V Dětmarovicích dne 28.02.2022

V Dětmarovicích dne 28.02.2022

za poskytovatele
Ing. Ladislav Rosman
starosta obce

za příjemce
Ing. Martin Pasz
předseda
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