Smlouva o poskytnutí individuálnI dotace
uzavrená dle § 159 a násl. zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a
§10a odst. 5 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení
pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znení a
zákonem c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu.
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo Mesta Mladá Vožice rozhodlo svým usnesením c. 26/2022 b) podle § 85 písm. C)
zákona c. 128/ 2000 Sb. o obcích, ve znení pozdejších predpisu, v souladu se zákonem c. 250/2000
Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, o poskytnuti dotace ve výši a za podmínek dále
uvedených v této smlouve. Zároven tímto usnesením schválilo i uzavreni smlouvy.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace dle této smlouvy je :
Mesto Mladá Vožice
se sídlem.' Žižkovo námestí 80, 39143 Mladá Vožice
lC: 00252557
bankovní spojeni: kb Tábor, 1422301/0100
zastoupené Mgr jaroslavem vetrovským, starostou
(dále jen "poskytovatel')
2. Príjemcem dotace dle této smlouvy je :
TJ Sokol Mladá Vožice z. s.
se sídlem: Žižkovo námestí 80, 391 43 Mladá Vožice
lC: 46630490
Císlo úctu: 702147349/0800
právni forma príjemce : spolek
zastoupený
: Bc. Miroslavem Marouškem, predsedou

III.
Úcel a cástka dotace
1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na základe individuá|ní žádosti ze dne 12. kvetna 2022.
Príjemce je povinen užít dotaci následovne:
- na provoz mládežnických družstev, hrajících v pravidelné souteži do 75 000,-- KC
2. Penežní prostredky dotace nesmí príjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací úcelu, na nejž byla dotace poskytnuta.

IV.
Casové užiti dotace, poskytnuti prostredku
1. Dotace je poskytnuta na provozní náklady, vzniklé od 1, 1. 2022 do 30. 11. 2022.
- dotace v cástce max. 75 000 Kc bude poskytnuta následovne:
40 000 Kc v termínu do 30. 6, 2022 a cástka do 35 000 KC do lO-ti dnu po predložení
kompletních dokladu o vynaloženi skutecných nákladu dle CI. Ill bod 1.

2. Dotaci nelze prevádet do dalšího roku.
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V.
Podmínky užití dotace

1. príjemce dotaci prijímá a zavazuje se ji použit maximálne hospodárným zpusobem a výhradne v
souladu s úcelem poskytnuti dotace dle CI. Ill odst. 1 této smlouvy.
2. Príjemce je povinen prubežne a bez zbytecného odkladu, informovat poskytovatele o všech
zmenách, které by mohly pri vymáháni zadržených nebo neoprávnene použitých prostredku dotace
zhoršit jeho pozici veritele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je príjemce povinen oznámit
poskytovateli do 15-ti dnu ode dne, kdy došlo k události, skutecnosti, které mají nebo mohou mít za
následek zánik, transformaci, slouceni, zmenu statutárního zástupce apod., ci zmenu vlastnického
vztahu k veci, na niž se dotace poskytuje.
3. príjemce je povinen uvést na svých webových stránkách, že poskytovatel financne na cinnost
príjemce prispívá.
4. Príjemce je povinen predložit poskytovateli financní vyúctování cásti dotace dle cLlll. bodu 1 po
realizaci, nejpozdeji do 10. 12. 2022. Nejpozdeji k tomuto termínu je príjemce rovnež povinen vrátit
prevodem na úcet poskytovatele pripadnou nepoužitou cást dotace dle CI. Ill, odst.1. Nevrátí-li
príjemce nevycerpanou cást dotace v této lhute, dopustí se porušeni rozpoctové kázne ve smyslu
ustanoveni § 22 zákona c. 250/200 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení
pozdejších predpisu.
5.Vyúctováni cástky dle bodu 1 CI. Ill predkládané do 10.12.2022 musí obsahovat:
a) Soupis výdaju hrazených z poskytnuté dotace
b) fotokopie všech výpisu z bankovních úctu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladu a faktur,
s vyznacením jednotlivých plateb
C) fotokopie faktur vcetne príloh, prokazujÍcÍch vynaloženi výdaju
d) fotokopie výdajových dokladu vcetne príloh
e) cestné prohlášení, že fotokopie predaných dokladu jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisech jsou shodné se záznamy v úcetnictví príjemce
f) Spolecne s vyúctováním predložI príjemce záverecnou zprávu o tom, cemu prostredky posloužily.
6. Príjemce odpovídá za správnost vyúctováni poskytnuté dotace. V prípade zjištených nedostatku ve
vyúctování nebo porušeni podmínek ci povinnosti vyp|ývajÍcÍch príjemci z této smlouvy, muže
poskytovatel požadovat navrácení dotace, ci cásti dotace .
7. Príjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodržení úcelu a podmínek použiti
poskytnuté dotace. Pri této kontrole je príjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou soucinnost.

VI.
Smluvní sankce

1. V prípade, že se príjemce dopustí porušeni rozpoctové kázne ve smyslu ustanovení § 22
zákona císlo 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu ve znení pozdejších
predpisu, je povinen provést poskytovateli odvod, který odpovídá cástce neoprávnených použitých
nebo zadržených prostredku vcetne penále v souladu s ustanovením § 22 zákona císlo 250/2000 Sb.,
a to nejpozdeji do 15 dnu od zjištení porušeni rozpoctové kázne dle pokynu poskytovatele.
2. výše odvodu za porušení rozpoctové kázne je stanovena takto: porušení clánku V:
a) odst. 1 :
100 %
b)odst. 2 :
20%
c) odst. 3 :
0-2%
d) odst 4 :
100 %
e) odst. 5 :
50 -100%
f) odst 6
5 - 50%
g) odst. 7:
100%
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VIl.
Záverecná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího podpisu oprávnenými zástupci
obou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou prímo upraveny touto smlouvou, se rídí príslušnými
ustanoveními zákona c. 89/2012 Sb. obcanského zákoníku, ve znení pozdejších predpisu, zákona c.
250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu a dalšími
obecne závaznými predpisy.
3. Smlouva muže být menena ci doplnována pouze písemnými vzestupne cIslovanými dodatky
podepsanými oprávnenými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i príjemce obdrží po jednom
vyhotovení.
5. Smluvní strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základe jejich pravé
svobodné vule, nikoli v tisni, pod nátlakem ci za jiných jednostranne nevýhodných
podmínek,
6, Vzhledem k verejnoprávnímu charakteru poskytovatele príjemce výslovne prohlašuje, že
je s touto skutecností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údaju poskytovatelem
s ohledem na zákon c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení
pozdejších predpisu, a rovnež se zverejnením smluvních podmínek obsažených v této
smlouve.

V Mladé Vožici dne:

Mgr. jaroslav Vetr
starosta
,l'

Bc. Miroslav Maroušek
predseda spolku

ský
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TJ Sokol Mladá Vožice, z.s.
Žižkovo námestí 80
391 43 Mladá Vožice
lC: 466 30 490
®
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