
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Francova Lhota

číslo: 312019
(uzavřená dle §159 a násl. zákona ě. 500t2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota č. 325,75614
zastoupená: M iroslavem Brlicou, starostou obce
lČ:00303755
bankovní spojení: ČSOB, a,s., č.tl, 21O383O89/O3OO
(dále jen,,poskytovate!'')

a

Příjemcem dotace: Asociace turistických oddítri mtádeže ěR, Tou 7322Zboinici
sídlo: Francova Lhota č.190, 75614
lČ:75137178
typ příjemce: právnická osoba, právní forma - poboóný spotek
zastoupená: Karlem Sucháčkem
bankovní spojení:
vedená u Městského soudu v Praze- spis. značka L41517
(dále jen,,příjemce'')

l.

Předmět smlouvy
1,1 Poskytovatel poskylne přÍjemci na nÍŽe uvedený rjěel za podmínek uvedených v ěláncích ll. až ll|.

ÚČelovou neinvestiěnÍ dotaci z rozpoČtu obce ve výši 5.000,00 Kč, slovy: pet tislc korun českých.

1.2 Dotace je poskytována na běžné provozní náklady - materiálové a na cestovné.

1.3 Stanoveného ričelu bude dosaženo v době od 1.1.2019 do 15.12.2019

!l.

Splatnost peněžních prostředků
2.1. PoskYtovatel se.zavazuie__poskytnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným včlánku l.jednorázově v hotovostido 30 dnů po nabytí účinnostitéto smtouvy.

2.2. FinanČní prostředky lze pouŽÍt na Úhradu nákladŮ vzniklých vobdobí od 1.1.2019 do 15.12.20,19
Yz_talujících se ke stanovenému rlčelu poskytnutí, 

-které 
budou uhrazeny nejpozději do

15.12.2019. Finanění prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního róku.



2.3 V termínu pro předložení vytiótování dle ělánku ]ll, odstavec 3.2 vrátl přÍjemce nevyěerpané

finánční próstreory na ričet poskytovatele, Neuěiní-li tak, jedná se o poruŠení rozPoětové káz.ně.

db § 2Ž zákona ě. 25ot2Óoo Šb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtŮ, ve zněnÍ

pozdějších předpisů,

lll.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k rlčelu uvedenému v ělánku l. této smlouvY.

3.2 Vytiótovánídotace předloží příjemce na obecní rlřad do 15.12.2019.
Ýýuctouanim dotáe se rózúmt předložení dokladů prokazujících uhrazení .nákladů na účel

uúedený v čl. l. této smlouvy ve výsi poskytnuté 9ot"9" (kopie faktur čijiných daňových dokladŮ

a doklaáů o jejich zaplacení, přičemz Ža zričtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury).

3.3 příjemce musí zajistit ve svém rJěetnictví vedení analytické Úěetní evidence souvisejícÍ s realizací

akóe, tzn. riótovát na zvláštní analytické tičty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samóstatnou zakázku. Musí být jecínoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo PřÍjem je

ináoo nen1 vykazován na poópórovanou akci a skuteóně odpovídá charakteru akce. SubjektY,

Řtere vedoú daňovou evidenci v souladu se zákonem ě, 586/1992 Sb., o daních z PřÍjmŮ, ve

inénl pozoějších předpisů, jsou povinny použít.jiný .prokazatelný způsob .vedení evidence o

finančňích túlcn árce. oortády piokazujíci využití dotace musí být viditelně oznaČenY ,,Dotace

obce Francova Lhota." (označéný musí byt ji2 originály dokladŮ). Příjemcg je Povinen umoŽnit

póskytovateti na iartáoe jeho požádavku pioúedení korrtroly všech prvotních ričetních dokladŮ za

be"É, prověření předb2enéÍro vyričtování projektu, Poskytovatel bude.vykonávat u Příjemce
Řontrolu, vyplývajíií ze zákona e, ázotzool Šb.,- o finanční kontrole ve veřejné sPrávě, ve znění

pozdějších předpisů.

3.4 příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolve_nČního řízenÍ, vstuP

právnické'osbny dolikvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho Člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla ěi adresy.
příjemce, který je obchodní korp9reql dle zákona é.91.12012 Sb., je povinen zaslat poskYtov_ateli

intoimá"íopřdněnEEolmiŽsoučástÍjeprojektpřeměny,atoalespoň1měsÍcpřede
án"r, rdy ma oýipremena schváláňa způsobem stanoveným zákonem, U ostatních orávnic-]rých

Ósob'je 
'pr1"róé'pouinen oznámit póskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnŮ od

rozhodnutí příslušného or9ánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na doČerpánÍ

finaněních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou.být hrazeny z_dotace_,a vyhovgjí zásadám

rióelnosti,'efekúvnósti"a'nospodárnosti poolé zakona é.32012001 Sb., o finanČnÍ kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

_ výdaje na školení a kuzy, které nesouvisí s ričelem, na který je dotace poskYtována

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



lV.

Sankce

4.1 V PřÍPadě Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovenÍm § 22 zákona ě.25OI2OOO Sb,, o rozpočtových pravidlech r]zemních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

závěrečná ustanovení

5.1 Jako kontaktní m.Í9to poskytovatele se pro rlčely této smlouvy stanovuje: kancelář obecního
úřadu - p. Alena Kurtinová, tel,571422305.

5,2 Tato smlouva nabývá rjčinnostidnem jejího podpisu oběma smluvnímistranami,

5.3 Právní vztahY, !9rP§jsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákoná ď. Žsotzooo Sb., orozPoětových Pravidlech územních rozpočtů, ve zněhí požoeftcn'předpisů a dalšími obecnězávaznými předpisy.

5.4 Smlouva mŮŽe být měněna Či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
PodePsanými oprávněnými zástupci obou smluvnich stÓ, Dodateť se neuzavířá v případé
změnY 1álzvu Příjemce, statutárního zástupce, sídla ěi bankovního tičtu kterékoli ze smluvníchstran. Vtakovém_.Případě postačí písemné oznámení o změně, xtere vlrrpaoe zméný
bankovního ričtu příjemce musí být doioženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

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

5,6 Smlo.uva je. vYhotovena Ve.dvou stejnopisech, znichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.

5.7 SmluvnÍ stranY svými podpisy stvzují, _že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných ilodmínek,

Ve Francově Lhotě dne 25,2.2019 Ve Francově Lhotě dne25.2.2019

za poskytovatele za příjemce
./

Jl| ,/' ,/'
,/ _,.\' (

tÁ:......,,....):.
Miroslav Brlica - starosta

()BEc
75614 Francova Lhota

lČo 003 03 755
Rtč q7rlrl3n17o,

Doložka dle § 4í zákona é.128I2OOO Sb., o oncic
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota

a číslo usnesení 22,2.2019 - 3/53

karel sucháček
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