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VEŘEJNOPRÁVnÍ

SMLOUVA

o poslqtnutí dotace z rozpoČtu města Hostivice
(dále jen ,,smlouva)
smlouva se uzavírá mezi:

Město Hostivice

se sídlem: Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice
zastoupené: Jaroslavem Kratochvílem, starostou města
ICO: 00251237
DIč: CZ00341337
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:0388030379/0800
(dá le jen,,poslqltovatel" )

a
TěIov,ýchovná jednota Hostivice z.s.
se sídlem: Litovická 45Z,253 01 Hostivice
zastoupena panem Ing. Josefem Zeberou
ICO:. L69494I2
DIČ: C7t69494L2
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

čísloúčtu:383235359/0800
(zapsaný v oddílu L, vložka 1747 u spolkového €stříku vedeného Městským soudem v Praze
(dále jen ,,přfemce")

Óánek r.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č. L28l2000 Sb., o obcírch (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona č. 25Ol20O0 Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtŮ, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtorných pravidlech územníchrozpočtŮ") poslrytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve rnýši a na účeluvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

čIánek II.
Výše dotace a její účel
Přffemcije poslrytována v roce 2018 neinvestičnídotace ve formě neinvestičních finanČníchprostředkŮ
z rozpočtu poslqrtovatele ve výši: 492 000,-- Kč (slovy: čtyřistadevadesátdvatisíc korun Českých).

č!ánek III.
ZpŮsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do 30 kalendářních dnŮ od podpisu této smlouvy oběma
stranami, a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní ÚČet uvedený v záhlaví této
smlouvy, variabilní symbol 7220í.8. Dotace je poskytována jednorázově s povinností následného
vyúčtování.
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Clánek IV.
Základni povi n n osti příjemce
1.

Přfremce se zavazuje zejména:

ASPV:

-

sportovní den - ceny občerstvenípro děti, pracovní potřeby na akci 15 000,- Kč
atletické závody - ceny pro děti, pracovní potřeby na akci 15 000,-- Kč
- dětská mikulášská zábava - nadílka pro děti 20 000,-- Kč
- víkend pro rodiče a děti v čerunu - yýWarné potřeby, materiál, odměny, spoftovní
potřeby 20 000,- Kč
- víkend pro seniory v prosinci - ubytování, cestovné, odměny 10 000,-- Kč
- pochody pro seniory - cestovné, vstupné 10 000,-- Kč
- cvičenípro rodiče a děti - pronájem tělocvičných prostor, cvičebnínářadí 20 000,-- KČ
- Marešky - pronájem sálu 10 000,- Kč
- florbal - nákup pomůcek, pronájem hřiště, dresy, odměny, cestovné 40 000,-- Kč
- cvičenípro seniory aTfP - nákup pomůcek, pronájem sálu 13 000,-- Kč
- sportovní gymnastika - nákup cvičebníhonářadí, dresy, nájem 50 000,-- Kč
- orientačníběh - provozníčinnosti, tréninkorný kempy, zážitková orientace 30 000,-- KČ

Tenisov,ý oddíl:
- nákup antuky 24 500,--

-

KČ

nové síĚ 20 000,-- Kč
doména 3 500,- Kč
nářadí na údžbukurtů a reálu 15 000,-- Kč
ceny pro děti, dorost, dospělí 12 000,-- Kč

OddíI kopané:

-

tréninkové a zápasové míče50 000,-- Kč
oblečení fotbalové 42 000,-- Kč
spottovnívybavení 55 000,-- Kč

Šachovýoddíl:

- nájem hrací místnosti, doplnění spotřebního materiálu, hrací pomŮcky 17 000,-- KČ
příjemce je povinen použítposkytnuté finančníprostředky rnýhradně k účeluuvedenému v Článku
rekonstrukce
této smlouvy. poskytnuté finančníprostředky nelze pouŽÍt na opravy
nemovitostí, náklady na stravování, mzdy pracovníkůnebo funkcionářŮ příjemce Čipříjemce
samotného, penále, úroky z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

a

il.
3.

o užitíposkytnutých finančnírch prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou ÚČetní
evidenci.

4.

přfremce je povinen provést a předložit závěrečnévyúčtovánídotace a struČnou závěreČnou
zprávu o využitídotace, a to nejpozději do 15.01.2019. Při vyúčtovánípředloŽÍ přfemce kopie

účetníchdokladů. Ke každémuúčetnímudokladu musí b,ýt doloŽen doklad

o jeho

Úhradě

(bankovní výpis či pokladní doklad).

Nevyčerpané finančníprostředky z dotace je příjemce povinen vrátit
do 31.12.2o18, a to formou bezhotovostního převodu na ÚČet poslqfiovatele pod

nejpozději
variabilním

symbolem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

je rovněž povinen vrátít poskytnuté finančníprostředky na rnýŠeuvedený ÚČet, jestliŽe
odpadne účel,na ktený je dotace poskytována, a to do 15 dnŮ ode dne, kdy se přfremce o této
přfremce

skutečnosti dozví.
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7.

Před vrácením nevyčerpaných finančníchprostředků podle odst. 5, B tohoto článku zpět na účet
poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele.
V případě, že bude příjemce provádět platby týkajícíse dotace formou bezhotovostního převodu,
povinen §/to operace provádět pouze z účtu,na ktený byly finančníprostředky poslqrtnuty

je

(uveden v záhlaví smlouvy).

9.

Přfemce

je

povinen postupovat v souladu se Zásadami

z rozpočtu města Hostivice.

o

poslrytování neinvestičních dotací

10. Přfremce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, zejména oznámit
poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnostem, které mají nebo mohou mít za
následek zánik, transformaci, sloučeníči splynutí s jiným subjeKem, změnu statutárního orgánu
příjemce apod.

11. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušeníprávnické osoby s liloridacíprovede příjemce vyúčtováníke dni likvidace.

čtánek v
kontrolní ustanovení
1.

V souladu se zákonem č. 32012007 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
něKených zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšírch předpisů a zákona č, Z55l20I2
Sb., o kontrole, kontrolní řád, je poslqrtovatel dotace oprávněn kontrolovat dodrženípodmínek, za
ktených byla dotace poslrytnuta, Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poslrytovatele a
členovépříslušných orgánů poskytovatele.
Přfemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve lhůtách
stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poslqrtovatele k nahlédnutí veškeré
účetnízáznamy týkajícíse dané dotace.

čIánek vI
Důsledky porušení povinností příjemce
Jestliže přfemce nesplní některou ze svých rnýše uvedených povinnost| popř. porušíjinou
povinnost nepeněžité povahy vypl,ývajícíz této smlouvy (vy,jma Čl. IV odst. 4), povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení §22zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
zákona o rozpočtorných pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušenírozpočtovékázně ve uýši
1oo o/o (slovy: sto procent) z dotace specifikované v Čl. II. této smlouvy, do rozpoČtu
poslrytovatele.

2. Veškeréplatby jako důsledky porušení závazkŮ provede příjemce formou bezhotovostního převodu

na účetposlrytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

á. vrr.

Ukončenísmlouvy
1.

Smlouvu lze zrušit na základě písemnédohody smluvní,ch stran nebo rnýpovědí.
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2.

Kterákoli smluvní strana

je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínáběžet 1. dnem následujícím po dni doručení
rnýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že uýpověd' byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

čtánek vlil.
závěrečná ustanovení

L. Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Hostivice č. 1412017-6 ze dne I3.Z.2OI7.

2. Přfemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poslrytnutými
fi

nančními prostředky řírdit.

3. Příjemce je povinen bez zbytečnéhoprodlení písemně informovat příslušnýodbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, Keré mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

4.

Přijemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše
poslqrtnuté dotace.

5. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpís nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a č.89l20L2 Sb., obánslcý zákoník.
6. Tato smlouva nab,ývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech , z nichžjeden oMžípřfremce a jeden poslrytovatel.

7. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává
platnost a účinnostostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit taKo neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlálnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

V Hostivici dne 4.4.2018
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