
Veřeinoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční d3,tace z rozpočtu obce Francova Lhota

ěíslo: a2U9
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota č, 325,756 14
zastoupená: M iroslavem Brlicou, starostou obce
lČ: 00303755
bankovní spojení: ČSOB, a.s,, č.tl. 21 O383O89/O3O0
(dále jen,,poskytovateI")

a

příjemcem dotace: Tělovýchovná jednota sokol Francova Lhota
sídlo: Francova Lhota, 75614
lČ:68898339
typ příjemce: právnická osoba, právní forma - spolek
zastoupená: lng. Josefem Bambuchem - předsedou
bankovní spojení: 1 1 17 511 65/0300
zapsaná u KS v Ostravě, spis. zn. L 577
(dále jen ,,příjemce")

!.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený ričelza podmínek uvedených v ěláncích ll. až ltl.
ÚČelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 220.000,00 Kč, slovy: dvěstědvacet tisíc
korun českých,

1,2 Dotace je poskytována na běžné provozní náklady - PHM do sekačky, travní osivo, postřiky proti
pl9veJu, hnojiva, cestovné na utkání, platby rozhodčím, hostování hráčů, nákup sportóvních
oděvů a pomůcek, praní dresů, elektrická energie, oprava sekačky.

't ,3 Stanoveného účelu bude dosaženo v době od 1.1,2019 do 15,12.2019

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2.'t. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v ělánku l. ve čtyřech
splátkách v hotovosti nebo převodem na rlčet do 30.6.2019.

mezi:



2.2. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1.'1.2019 do 15j22019
vztahujícich se ťe stánovenému r]čelu poskytnutí,. které budou uhrazeny nejPozději do

15.12.2o1g, Finanční prostředky nelze převádět do následujícÍho kalendářního roku.

2.g v termínu pro předložení vyrlčtování dle ělánku lll, odstavec 3.2 vrátl přÍjemce nevyČerPané

tinánenr próstreory na účet poskytovatele. Neuěiní-li tak, jedná se o poruŠenÍ rozPoČtové kázné_

áre s zŽ zákona č. 25ot2Óoo Šb., o rozpočtových pravidlech r]zemních rozpoČtŮ, ve znění

pozdějších předpisů.

l ll.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v Článku l. této smlouvY.

3,2 Vyričtovánídotace předloží příjemce na obecní riřad do 15.12.2019.
Ýýuctovantm ooáe se rózúml předložení dokladů prokazujících uhrazení .nákladů na účel

uveoény v ěl. l. této smlouvy ve výsi poskytnuté do.tqqe (kopie faktur či.jiných daňových dokladŮ

á oornáu o jejich zaplacení, přičemž za zúótovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury),

3.3 příjemce musí zajistit ve svém r]ěetnictví vedení analytické rióetnÍ evidence souvisejÍcí s realizací

akóe, tzn, rjětovát na zvláštní analytické tiěty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samostatnou zakázku. Musí být jed-noznačně prokazatelné, zda konkrétnívýdaj nebo Příjem je

inéoo nenl) vykazován na poripórovanou akci a skutečně odpovídá charakteru akce, SubjektY,

Řteré vedou d-aňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z PříjmŮ, ve

inění pozdějších předpisů, jsou povinny použít,jiný _prokazatelný způsob vedení evidence o

finančňlch tocích ákce.' Doklády piokazujíci využití dotace musí být viditelně. oznaČenY ,,Dotace

obce Francova Lhota," (oznaeěný musi byt již originály dokladů). Příjemcg je povinen umoŽnit

póskytovateti na iaytaoe jeho požádavku p-roúedeni kontroly všech prvotních rjěetních dokladŮ za

Lcaé. prověření předb2enéiro vyričtování projektu. Posk$ovatel bude _vykonávat u příjemce

kontrolu, vyplývajíií ze zákona e. ázotzool Šb., o finanění kontrole ve veřejné sPrávě, ve zněnÍ

pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolve.nČního řízenÍ, vstup- 
piáuni.r.e'osbny dolikvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy.
příjemce, ktený je obchodní korp9raqí dle zákona ě,9Ot2O12 Sb., je povinen zaslat PoskYtov_ateli

intórmacío pr'eiňene spore-cnosti jeiiz souóástíje projekt přeměny, a to.alesPoň 1 měsÍc Přede

án"rn, roy ma být přeměna schváéňa způsobem stanoveným zákonem. U oslatních Plávnic,kých
osob je brriemóé'povinen oznámit póskytovateli přeměiru právnické osoby do 15 dnŮ od

rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo PřÍjemce na doČerPání

finaněních prostředků v následujícím roce.

3.6 Zpúsobi!ými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace_ a vyhovují zásadám

ri|elnosti,'efekňvnósti'a'nospodárnosti podlé zakona é.32012001 Sb,, o finaněnÍ kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

- výdaje na školenía kuay, které nesouvisís r]čelem, na který je dotace poskYtována

- výdaje na propagacia marketing příjemce
- výdaje na pohoštění
- rjčetně nedoložitelné výdaje



5.1

lV.

Sankce

V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona é. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,

V.

závěrečná ustanovení

Jako kontaktní místo poskytovatele se pro ričely této smlouvy stanovuje: kancelář obecního
úřadu - p. Alena Kurtinová, tel,571422305.

5,2 Tato smlouva nabývá t]ěinnostidnem jejího podpisu oběma smluvnímistranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona é.25ot2ooo Sb., o
rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

5,4 Smlouva mŮže být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně ěíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavíiá v případé
změny názvu přÍjemce, statutárního zástupce, sídla ěi bankovního rjčtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postaěí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního tlčtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení ričtu.

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této smlouvě.

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.

5.7 Smluvní stran_y svými podpisy stvzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 4í zákona é.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota
Datum i a číslo usnesení 22.2.2019 - 3/53

Ve Francově Lhotě dne 25.2.2019 Ve Francově Lhotě dne 25.2.2019

za poskytovatele

,/
za příjemce

Josef Bambu
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