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Smlouva o poskytnutí individuální dotace

uzavřená dle § 159 a násl, zákona č. 500/2004 Sb , správni řád, ve znění pozdějších předpisů, a
§10a odst, 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

l.
Obecná ustanoveni

Zastupitelstvo Města Mladá Vožice rozhodlo svým usnesením č 66 l 2018 b) podle § 85 písm. C)
zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o poskytnuti dotace ve výši a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě. Zároveň tímto usnesením schválilo i uzavřeni smlouvy.

II.
Smluvní strany

1. Poskytovatel dotace dle této smlouvy je .

Město Mladá Vožice
se sídlem: Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice
lČ: 00252557
bankovní spojení: kb Tábor, 1422301/0100
zastoupené Mgr. jaroslavem Větrovským, starostou
(dále jen "poskytovatel')

2, Příjemcem dotace dle této smlouvy je :

TJ Sokol Mladá Vožice z. s,
se sídlem: Z1žkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
lČ: 46630490
Číslo účtu:
právní forma příjemce . spolek
zastoupený : Be. Miroslavem Marouškem, předsedou

Účel a částka dotace
1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na základě individuálni žádosti ze dne 31. srpna 2018 .

příjemce je povinen užit dotaci následovně:
1.a) na činnost Sokola 49 000 KČ
1 b) na provoz mládežnických družstev. hrajících v pravidelné soutěži do 75 000,-- KČ

dle předložených dokladů
2. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,

pokud nejde o úhrady spojené s realizaci účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

IV.
Časové užiti dotace, poskytnuti prostředků

1. Dotace je poskytnuta na provozní náklady, vzniklé od 1. 1 2018 do 30 11 2018.
la) dotace v částce 49 000.-- Kč bude poskytnuta převodem na účet příjemce v terminu
do15 10.2018
1 b) dotace v částce max 75 000 Kč bude poskytnuta následovně:
40 000 KČ v terminu do 15 10 2018 a částka do 35 000 KČ do 10-ti dnů po předloženi
kompletních dokladů o vynaloženi skutečných nákladů dle ČI. Ill bod lb).

2. Dotaci nelze převádět do dalšího roku.
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V.
Podmínky užiti dotace

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit maximálně hospodárným způsobem a výhradně v
souladu s účelem poskytnuti dotace dle ČI. Ill odst 1 této smlouvy

2, Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu, informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do 15-ti dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek zánik, transformaci, sloučenI, změnu statutárního zástupce apod,, či změnu vlastnického
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.

3. Příjemce je povinen uvést na svých webových stránkách, že poskytovatel finančně na činnost
příjemce přispívá

4 Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vyúčtováni dotací po realizaci, nejpozději do
10. 12. 2018. Nejpozději k tomuto terminu je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele připadnou nepoužitou část dotace dle ČI. Ill, la). Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou
část dotace v této lhůtě, dopusti se porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveni § 22 zákona č,
250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5.Vyúčtováni předkládaná do 10.12.2018 musí obsahovat, v rozděleni dle či. |||, zvlášť' za la) a za
lb)
a) Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace
b) fotokopie všech výpisů z bankovních účtů, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a faktur,

s vyznačením jednotlivých plateb
C) fotokopie faktur včetně příloh, prokazujících vynaloženi výdajů
d) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh
e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené

v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce
f) Společně s vyúčtováním předloží příjemce závěrečnou zprávu o tom, čemu prostředky posloužily

6. Příjemce odpovídá za správnost vyúčtováni poskytnuté dotace. V případě zjištěných nedostatků ve
vyúčtováni nebo porušeni podmínek či povinnosti vyplývajicich příjemci z této smlouvy, může
poskytovatel požadovat navráceni dotace, či části dotace .

7. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodržení účelu a podmínek použiti
poskytn uté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.

VI.
Smluvní sankce

1 V případě, že se příjemce dopusti porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveni § 22
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, je povinen provést poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněných použitých
nebo zadržených prostředků včetně penále v souladu s ustanovením § 22 zákona číslo 250/2000 Sb.,
a to nejpozději do 15 dnů od zjištěni porušeni rozpočtové kázně dle pokynú poskytovatele.

2. výše
a) odst
b)odst.
C) odst.
d) odst
e) odst
f) odst
g) odst.

odvodů za porušení rozpočtové kázně je stanovena takto: porušení článku V:
1 : 100 %

2 : 20%
3 2%
4 : 100 %
5 : 50 -100%
6 5 - 50%

7: 100%
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VII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušným
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
obecně závaznými předpisy

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom
vyhotoveni.

5. Smluvní strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
svobodné vůle, nikoli v tisni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných
podmínek.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě,

V Mladé Vožici dne, S". ,/0 - qo 4 vp

Mgr. jaroslav Větr vský
starosta
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. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bc. Miroslav Maroušek
předseda spolku

TJ Sokol Mladá Vožice, z.s..
Žížkovo náměstí 80

391 43 Mladá Vožice
IČ: 466 30 490 ®
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