VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02 P/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rousínova
Poskytovatel: město Rousínov, se sídlem, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov,
IČ 00292281, bankovní spojení Česká spořitelna a. s., č. ú.: 1561324309/0800,
zastoupené p. Ing. Jiřím Lukáškem, starostou města
Příjemce:

Tělovýchovná jednota Sokol Rousínovec,
se sídlem Tyršova 18a, 683 01 Rousínov, IČ 49408445, bankovní spojení
ČS, a.s., č.ú.: 1560884339/0800, zastoupená p. Miloslavem Flösslerem,
předsedou spolku
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace podle Programu
pro poskytování dotací pro neziskové organizace na činnost z rozpočtu města Rousínova
v roce 2020.
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
II. Výše a účel dotace
1. Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 75.000 Kč (slovy:
Sedmdesátpětisíckorun českých). Poskytovatel poskytne dotaci jednorázově.
2. Dotace bude použita v roce 2020 na celoroční sportovní a společenskou činnost spolku,
na provoz, údržbu a opravy tělovýchovného zařízení ve vlastnictví příjemce.
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci v souladu s účelem poskytnuté dotace na výdaje
vzniklé v průběhu kalendářního roku 2020, nejpozději 31.12.2020. Finanční prostředky
nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
III. Povinnosti příjemce
1. Příjemce předloží závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace poskytovateli
nejpozději do 31.01.2021 na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn na webových
stránkách města.
2. Příjemce odpovídá za hospodárné využití prostředků v souladu s účelem rozpočtu, na
který byla dotace poskytnuta, a za jejich reálné, oddělené sledování ve svém účetnictví.
Vyúčtování bude provedeno předložením kopií účetních dokladů, prokazujících
uskutečnění výdajů. Originály dokladů budou viditelně označeny textem:
Hrazeno z dotace města Rousínova ve výši ………… Kč.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly
všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu.
Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud nebude dotace vyčerpána v plné výši, je příjemce povinen nedočerpanou částku
vrátit na účet města Rousínova nejpozději k termínu podání vyúčtování dotace,
tedy do 31.01.2021.
5. Příjemce souhlasí s uveřejněním svého jména, adresy a výše poskytnuté dotace.
6. Příjemce nemůže tuto dotaci poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací záměru nebo s činností dle
schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.
7. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli změny v osobách statutárních
zástupců, skutečnosti, které mohou mít za následek jeho zánik, přeměnu, zrušení
s likvidací a další změny související s činností, na níž se dotace poskytuje.
8. Příjemce se zavazuje, že při případné prezentaci projektu, na nějž je poskytnuta dotace,
bude uvádět město Rousínov jako poskytovatele části finančních prostředků na realizaci.
V tomto případě je příjemce oprávněn užít znak města Rousínova.
9. Příjemce je povinen po dobu 5 let od roku následujícího po roce, v němž byla dotace
poskytnuta, archivovat tuto smlouvu, originály dokladů, prokazující čerpání dotace,
a závěrečné vyúčtování.
IV. Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právní předpisem
kdykoliv kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech prvotních a účetních dokladů prokazujících využití dotace v souladu
s účelem, na který byla poskytnuta. Dále je příjemce povinen kontrolním orgánům kdykoliv
předložit ke kontrole materiál, popř. majetek či jiné hodnoty pořízené z poskytnuté dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak po dobu 5
let od roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta.
4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost i správnost
závěrečného vyúčtování a finančního vypořádání odpovídá osoba oprávněná jednat
jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečném vyúčtování dotace písemně potvrdí.
V. Sankce
1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
2. Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 1, 2, 6, 7 a 8 je považováno za méně
závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě

porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně
procentním rozmezím 1 % – 5 % z poskytnuté dotace.
3. Dotace či její části se považují za vrácené dnem připsání na účet poskytovatele.
4. Uplatněním odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále není dotčeno právo
poskytovatele na náhradu škody.

VI. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dotaci obdrží
příjemce po podpisu smlouvy oběma stranami převodem poskytovatele na účet příjemce.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno
příjemce.
3. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
5. Změny v této smlouvě lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou písemných
dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
6. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy v občanském
zákoníku.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města
Rousínova usnesením č. 11/31/20Z ze dne 22.04.2020.

Příjemce:

Poskytovatel:

V Rousínově 07.09.2020

V Rousínově 01.06.2020

Miloslav Flössler
předseda spolku

Ing. Jiří Lukášek
starosta města

