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VEREJNOPRA\rNI SMLOUVA č. Il20I7
o poskytnutí dotace Z rozpočtu obce Moravské Knínice
I.
1. Otlec

Moravské Knínice

Zastoupená:
Sídlo:

IČ
DIC

Smluvní strany

starostou obce Františkem Kšicou
Kuřimská 99, Moravské Knínice,664 34
004882 1 6

Kuřim

c200488216
530 3s0 417

Tel:
e-mail:

rnkrri nic*,# r,*lrrr .cz

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, ě.iL' 1432264llu00
(dále jen,, poslqltovatel,, )
a

2. Sportovní k|ub Moravské Knínice z.s.
Zastoupený:
předsedou Jaromírem Širůčkem
Sídlo:
U Hřiště 300' Moravské Knínice,664 34
IC
265313s4
DIČ
není
Plátce DPH
není
Právní forma:
spolek
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., č.ú:241231329lB}a
(dále jen,,příj emce,,)

uzavirajítuto veřejnoprávní smlouvu o posky'tnutí dotace z rozpočtu poskytovatele
(dálejen ,,smlouva.)

il.

Účel dotace

l.

Předmětem této smlour,y je poskýnutí účelovéneinvestičnífinančnípodpory zrozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále je ,,dotace..) dle Žádosti čj. MK/40l20I7 ze ďne 17.1.2OI7 na
rea|izaci projektu ,,Zajištění celoročníčinnosti oddílu mládeže _ lybavenost, soustředění,
nájemné tělocvičnyí (dále jen ,,projekt,,). Za účelemúhrady výdajů příjemce specifikovaných
v této smlouvě'

2.

Dotace je účelověvázaná na úhradu uznatelných výdajů projektu' kterými
specifikované ve vyhlášeném dotačnímprogramu čl' 5, odst. 2' písm. a) - l).

jsou -

výdaje

i
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3.

Dotace je poskytována na zák|adě dotačníhoprogÍamu Podpora kulturní, spolkové a
spot1ovní činnosti v obci Moravské Knínice schváleného Zastupitelstvem obce Moravské Knínice
usnesením č.291119116 dne 17.I0.2016 (dále jen ,program,'),

4.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, Že bude projekt realizovat svým jménem, na vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a vyhlášeným

programem..

5.

Poskytnutí tóto dotace je v souladu se zákonem 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů've znění
pozdějšíchpředpisů.

6.

Dotace je ve smyslu zikana č. 32aD001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve zněni pozdějších předpisťr, veřejnou
finančnípodporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona

1.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územníchsamosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskýnutí
těchto podpor nevylučují.

8.

ProkáŽe-li se po poskýnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 1'07 až
109 Smlouvy o fungování E.vropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlour,y o za|oženi Evropského
společenstv1), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit na účetposkýovatele.

ilI.

Výše dotace

1.

Příjemci je poskytována dotace ve ýši 15.000,-Kč (slovy: Patnáct tisíc korun českých)
rea|izací akce uvedené v čl. II této smlouvy.

IV.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záh|aví
smlouvy nejpozději do 20 dnů od podpisu smlour,y oběma stranami
Dotace je poskytována formou záIohy s povinností následného vyúčtování.

v.

Podmínky použitídotace, práva a povinnosti příjemce

1.

Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k realizaci
projektu anauznatelné výdaje uvedené v čl. II této smlouvy.

2.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v období od 01.01.2017 do
3|.12.2017. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Cerpáním dotace se rozumí
úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančníchprostředků v
hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.
Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje, které jsou v souladu s pfogramem jako uznatelné označeny
v čl. il této smlouvy.
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3.

IJznatelné výdaje musí být vyúčtovány,uhtazeny
nejpozději do 3 1. 12,2017 .

a

promítnuty vúčetnictvípříjemce

4,

Výdaj na úhradu záIohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 3 tohoto
článku nebyla vyúčtována,není uznate|ným výdajem. Vpřípadě, že konečná cena po vyúčtování
zá|ohy bude niŽší,než zaplacená zá|oha (přeplatek na zá|ohách), bude výdaj povůován za
uznate|ný maximálně do výše konečnéceny uvedené v zúčtovacíťaktuře.

5. Daň z přidané hodnoty vztahujíci se k uznatelným výdajům je pro příjemce uznate|ným
výdajem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud je plátce DPH' ale nevzniká mu nárok
na odpočet této daně podle zékona23512004 Sb.' o dani z přidané hodnoty' ve znění pozdějších
předpisů.
6'

Je-li příjemce veřejným zadavate|em nebo splní-li příjemce definici zadavate|epodle zákona
č. 13]12006 Sb., o veřejnýchzakázkách, v platnémznění,je dále povinen postupovat při výběru
dodavatele podle tohoto zákona.

].

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zžkonem
č. 5631199I Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví),a zajistit
řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictvípodle tohoto zákona,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 58611992 Sb., o daních z pŤíjmů,ve znění
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušnédoklady vztahujícíse k dotaci splňovaly
náleŽitosti účetníhodokladu ve smyslu $ 11 zákona o účetnictví,s výjimkou 11 odst. 1 pism.
$
|, á
aby předmětné doklady byly správné, úplné,průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě
chronologicky a způsobem zaručujícímjejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly
vedeny analýicky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí bý jednoznačně uvedeno, Že se váŽou k
dotaci). V případě, že pŤíjemce je fyzická osoba, která nemá ze zákona povinnost vést účetnictví,
do|ožíve výčtováníoriginály všech dokladů. Veškerá ustanovení této smlouvy Se na něj vztahují
přiměřeně.
.

8.

Příjemce odpovídá za Ťádné vedení a viditelné označeníoriginálních prvotních účetních
dokladů prokazujících pouŽití dotace uvedením ,,hrazeno z dotace OBCE Moravské Knínice
2017 na základě smloury č. 112017,(. Příjemce uvede toto označenína originálech výdajových
pokladních dokladů, na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladecň, smlouvách.

Příjemce je povinen doručit poskytovateli nejpozději do 3|.12.20t7 závěrečné
vyhodnocení finančnílyúčtováníposk1.tnuté dotace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu'

9'

neděli nebo svátek' je posledním dnem lhůty nejblíŽe následující pracovní den. Nejpozději k tomuto
termínu je příjemce rovněŽ povinen na účetposkýovatele, uvedený v záh|aví této smlouly,
případnou nepouŽitou část dotace a písemně inťormovat poskýovatele o zaslané vratce dotace (tzn,
uvedení částky a dne odeslání).

10. K vyhodnocení a finančnímuvypořádání dotace vyuŽije příjemce formulář, který je uveden
v Příloze č. 1. E'lektronická vetze formuláře je k dispozici na webových stránkách poskýovatele
wlvlv'm*r;r}:skekninic-e--ga. Finančnívypořádání a vyhodnocení dotace musí b>,Í podepsáno
statutárním zástupcem příjemce dotace.
11.

Příjemce doložíryúčtováníčerpánídotace:
a) soupisem všech prvotních účetnícha dalšíchdokladů prokazujících vznik uznate|ných
výdajů,
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c)

ro,lr

rv'm*ravskek.ni*ice'*:a

kopiemi všech prvotních účetnícha dalších dokladů prokazujícíchčerpánídotace

(faktury s podrobným rozpisem dodávek aptací, dodací listy, smlouvy, paragony),
kopiemi dokladů o zap|acení (výdajové pokladní doklady, u bezhotovostních plateb
výpisy z bankovních účtů).

12.

Součástívyúčtováníje i stručný slovní popis rea|izovaného projektu, celkové vyhodnocení
splnění účelu,zhodnocení efektu' který dotace příjemci přinesla a také předání fotodokumentace,

kterou bude ptokázáno uskutečněníprojektu a splnění minimálního rozsahu
poskytovatele (viz. čl. Iv odst. 1). Příjemce předá ve vyhodnocení projektu poskytovateli:

pťopagace

a) minimálně 3 fbtogratie z činnosti nebo průběhu projektu' prokazující uskutečnění
b)

projektu (v tištěnénebo elektronické podobě),
obrazoý nebo jiný dokument prokazující propagaci poskýovatele (například pozvánka
nebo plakát s logem poskýovatele nebo uvedením textu, že se projekt uskutečňuje s
podporou obce Moravské Knínice, v tištěnénebo elektronické podobě), případně také 1
fotografie se zdokumentováním umístěnípropagačního nosiče poskytovatele v době
konání projektu (V tištěné nebo elektronické podobě).

13.

Poskýovatel provede kontrolu a porovnání nákladů praci a služeb s cenami v místě a čase
obvyklými. Yy|uazýe si právo vyloučit z vyuětování výdaje, které neúměrně převyšují ceny v
místě a čase obvyklé pro obdobný rozsah a kvalitu ptací a sluŽeb.

14.

Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech zménách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti' které mají nebo mohou mít zanásledek příjemcůvzánlk,
transformaci, sloučeníči splynutí s jiným subjektem, přeměnu nebo zrušeníprávnické osoby s
likvidací, zahájeni insolvenčníbciŤizení,změnu statutárního orgánu příjemce apod.

15.

Příjemce

je

povinen po dobu deseti let od skončeníprojektu archivovat následující

podkladové materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpánídotace,
d) dokumentaci o zadáni veřejné zakázky, je-|i zadávána,
e) závěrečnou zprávu a finančnívypořádání dotace.

VI.
Kontrola

1.

Poskýovatel je oprávněn v souladu s ustanovením $ 9 odst. 2 zákona č.32012001 Sb., o
finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve
znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízetti),ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéní
pozdějších předpisů' provést u příjemce kontrolu finančníchprostředků, které mu posky.tuje.

2.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku' zď1ména předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech
účetníchdokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu avyužiti prostředků v souladu s
účelemprojektu.
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3. Příjemce je povinen umoŽnit poskýovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po
ukončenírea|tzace projektu, a tojeŠtě po dobu deseti let od ukončenífinancování projektu ze strany
poskyovatele.
4.

Za dodržení účelu,na který byla dotace poskytnuta a zaptavdlvost i správnost závěrečného
finančníhovypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto
skutečnost na závěrečné zprávě a finančnímvypořádání dotace písemně potvrdí.

VII.
Důsledky porušenípovinností příjemce

l.
V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účelsjednaný touto smlouvou
nebo poruší-lijakékoliv jiné povinnosti stanovené touto smlouvou' dopustí se příjemce porušení
rozpočtovékázně a poskytovatel postupuje dle $ 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.
2. Pokud příjemce předloŽí závěrečnou zprávu a finančnívypořádání v termínu stanoveném v
čl. V, odst. 9 této smlouvy, ale vyúčtovánínebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny
náležitosti stanovené touto smlouvou' dopustí se příjemce porušenírozpočtovékazně až v pŤipadě,
Že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplnévyúčtovánínebo závěrečnou zptávuve lhůtě do 15
dní ode dne doručenívýzvyposkýovatele.
3. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázněje ten, kdo rozpočtovou kázei
porušil, povinen zaplattt penále dle $ 22 odst. 8 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.
4. Dotace čijejí části se povaŽují zavrácené dnem, kdy byly připsány na účetposkytovatele.
VIII.
Ukončenísm|out'\'

1.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na zék|adě písemnédohody obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouly, ato zapodmínek dále stanovených.
2. Poskýovatel můŽe smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem v případě výpovědi smlouvy ze strany poskýovatele je porušení
povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo platnými právními předpisy,
kterého se příjemce dopustí zejménapokud:
a) svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona č.25012000 Sb.' o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
b; je v likvidaci.
c) by|o zabájeno insolvenčníÍízenipodle zákona č. I82l20a6 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení,ve znění pozdějších předpisů,

d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření

této
smlouvy,
e) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou' ikďyž byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a ne|ze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se
příjemce zavazuje poskytnuté peněŽní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však ilo 30 dnů od doručenívýpovědi.
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5.

Výpověď smlouvy musí bý učiněna písemně a musí v ní bý uveden důvod jejího udělení.
Výpovědní lhůta činíjeden měsíc a začne běŽet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v
němŽ by1a výpověď doručena příjemci dotace.
6. Učinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní |hůty zapodmínky, že příjemce dotace
vrátí poskytnuté peněžníprostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončenísmlouvy dojde aŽ
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce
lhůty pro podání vyúčtóvání,přičemŽ výpověď je účinnádnem jejího doručeníposkytovateli. V
takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode
dne účinnostivýpovědi.
8. Při ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátitbezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskynutou částku dotace, která mu byla vyplacena' a to bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručenídohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončenísmlouvy nabývá účinnostidnem
připsání vrácených peněŽních prostředků na účetposkýovatele, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
9. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, povaŽují se týo prostředky za zadrženéve smyslu zákona č,. 25012000 Sb.' o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Příjemce svým podpisem vyslovuje souhlas se zpřístupněním nebo zveřejněním této
smlouvy v plném zněni na úřední desce a webových stránkách poskytovatele
.,anFY.$-rcra}'skekni*iqe.e:z . Příjemce souhlasí se Zpracováním osobních údajůposkytovatelem s
ohledem na zákon č. |0611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

2, Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonůmpodle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna osoba uvedená v záh|avi smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec
poskytovatele. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě a na jednání
směřující k ukončeníplatnosti a účinnostitéto smlouvy.
3. Jakékoli změny této smlouvy, kromě změn týkaJicí se údajůuvedených v záh|aví této
smlouvy, |ze provádět pouze formou písemných postupně číslovanýchdodatků na zák|adě dohody
obou smluvních stran. Změny smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení
Zastupitelstvem obce Moravské Knínice jsou vyloučeny.
4, Při změně číslaúčtupříjemce, na který mábý dotace zas|ána,je příjemce povinen předloŽit
kopii smlouvy o běŽnóm účtu'která bude obsahovat číslonového účtu.
5. Smluvní strany prohlašují, že program mají k dispozici a seznámily Se S jeho obsahem.
Příjemce se zavazuje, Že program bude při rea|izaciprojektu dodrŽovat.
6, Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla sepsánana zák|adě pravdivých údajů,podle
jejich svobodné avážnévůle a na důkaz toho připojují své vlastnoručnípodpisy.
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajůuvedených v zéůiavitéto smlouvy,
především paknázev, sídlo, IČ a čísloúčtu.
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotovení ch, z nichžjedno je určeno pro poskyovatele a
jedno pro příjemce.
9. Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

OBEC Moravské Knínice
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D:l9Ťk1 podle $ 41 zákona č. |28/2000
Sb., o obcích (obecní zŤízení),ve znění pozdějších
předpisů: Poskytnutí dotace schválilo
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice
na svém 23, zasedání
dne 20.03.2017 usnesením č. 351/23117.
V Moravských Knínicíchdne

poskytovatel

obec Moravské Knínice

starosta obce

? ? fu.#

,

čj' MK/l98l2O17

přrjemce

SK Moravské Knínice

předseda

