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Smluvní strany:
1.

Obec Zaiečov

Ič: 00234044
se sídlem: Zaječov čp.265,267 63 Zaječov

zastoupená: starostou panem Vladimírem Haviíkem
č. íl,.: 124]82737 lO300 vedeného tr
dále

ČSOB

jako,,poskytovatel'o

a

2. Spolek Zclěná2012

IČ: 01279858
se síd]em: 7,aječov čp. 33, 2-61 63 Zaječov

zastoupený: starostou spolku panem Ing. Alešem Kraidlem
č. ú.: 280065494ll20l0 vedeného u FIO
dále

jako,.příjemce"

vzavíralí nížeuvedeného dne. měsíce a roku tuto

VEŘEil{OPnÁVXÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

ZRoZPoČru ogcE ZAJEČov

k účelupodpory kultury a sportu v obci Zaječov
I.

preambule
1.1 Poskytovatel je v souladu s ustanovením

5S ý odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 250/2000 Sb., o
pravidlech
rozpočtových
územních rozpočtů"ve znění pozdějšíchpředpisťr, oprávněn finančně
podporovat subjekty provádějící veřejně prospěšné činnosti, soukromé podnikání prospěšné pro
obec a poskytovat dotace na sociální a humanitámí účely.

V obci Zaječov (dále jen ,.obec") působíjiž několik let příjemce, který provozuje obecně
prospěšné zaíízení,ve kterém jsou zejména občanůmobce poskytovány služby kr-rltumího,
1.2

sportovního a společenského charakteru. Touto svou pravidelnou čirrnostípřispívá příjemce
významnou měrou k rozvoji kultury a sportu v obci.
1,3 Obec se dne

7

.6.2013 na veřejném jednání Zastupitelstva obce Zaječov rozhodla převést na

příjemce nemovitosti dnes zapsané na listu vlastnictví č.657 vedeném pro obec i k. ú. Zaječov,
tj. pozemek parc. č. 47 6, jehož součástí je dům čp. 33 a pozemek parc. č. 4]7 a to z dťrvodu. že
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se příjemce zayázal na své náklady dům čp. 33 (dále jen ..dťrm") citlir.,ě zrekonstruovat a nadáie

zde provozovat obecně prospěšné zaŤízeni. Náslecině vr.2017 obec převedla na příjemce i
pozemek parc. č. 47817 v k. ú. Zqečov, na kterém se nachází přístupové schodiště do domu čp.
33 a tvoří tak s domem iunkčnícelek.
1.4 Příjemce

domu.

již několik let

dťrm svépomocí rekonstruuje a má nyní možnost částečnékolaudace

V zájmu urychlení prací se

dne 22.7 .2021 příjemce obrátil na poskl,tovatele se žádostí o

poskytnutí dotace na í]nancovánímateriálu sloužícíhok rekonstrrrkci části domu a to ťrklidové
místnosti s WC 1.18 a čajovékuchyňky 1.19 včetně nákr,rpu exteriérových dveří se zárubní do
místnosti recepce 1.20. Materiálově se jedná o elektroinstalaci, přípravu odpadů ve výše
uvedených místnostech, výstavbu a omítnutívnitŤního zdiva, stropní konstrukce" r,yzdění
stavebního otvoru pro vstupní ilvcře od pošty. Pořízeníexteriérových dveří do vstupu do
místnosti lecepce 1.20 umožníkompletní dohotovení této místnosti a získánínového vstupu do
objekttr čp. 33 a tím i možnosti oddělení již zrekonstruovaných prostor.
1.5 Poskytovatel s ohledem na

lýše uvedené skutečnosti, jakož i se zájmem podpořit rozvoj

kr_rltury a sportu na svém územíse rozhodl na j ednání rady obce Zalečov konaném dne 5.8.2021.

usnesením č.78l202I poskytnout příjemci dotaci ve výši 150.000"-

Kč za podmínek níže

rrvedených.

II.

Výše a způsob poskytnutí dotace
2.1 Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. ve znění pozdějšíchpředpisů, a

ve smyslu usnesení rady obce Zalečov ze dne 5.8.202I usnesení č.78l202r se zavazuje
poskytnout ze svého rozpočtu na rok 202I tlotaci na financování materiálu slouŽícího
k rekonstrukci části domu čp. 33 v obci Zaječov ve výši 150.000,- KČ (slov1':
jednostopadesáttisíckorunčeských). Poskytnutí dotace je plně vázállo na posk_vtor,ání slr-ržeb
kultrrrního. sportovního a společenskéhocharakteru v domě pŤíjemcenr.

V případě ner,yčetpaných írnančníchprostředkťl pŤíjemcem
z dotace musí být nevyčetpanéprostředky příjemcem vráceny. Tyto prostředky poukáže
příjemce zpětnaúčet poskytovatele č.:124182737 /O3OO vedeném u ČSOg , a to nejpozději
do 14 kalendářních dnů od rrplynutí termínu pro předložení závěrečné zprár,_v příjemcem dle
rrstanovení č1. 4.3 této smlouw.
2.2 Výše dotace je nepřekročitelná.

Kč bude poukázána na účetpříjemce č. 280065494112010. vedený
rr FIO . nejpozději do 3L8.2021
2.3 Dotace ve r,ýši 150.000,-

2.4 Na poskytnuií dotace není právní nárok, dotacemi poskytovatel podporuje zejména
tělovýchovu a spot1, sociální služby, kulturu, vzdělávání a vědu, zdravotnictví, ochranu
životníhoprostředí, prel,enci kriminality, proticlrogové aktivity a daišíobdobné činnosti.
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2.5 Dotaceje veřejnou íinančnípodporou ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zíkonač.3201200I
Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.

ilI.
Účel r,yužitídotace
Dotace je poskytnuta účelověpouze na financování materiálu sloužícíhok rekonstrukci
části domu čp. 33 v obci Zaječov a Ize jí použítpouze na úhradu v/dajŮ s ÚČelem Přímo
spojených. Stanoveného účelutéto smlouvy bude dosaženo do 3I.7.2022.

3.i

3.2 Příjemce není oprávněn použítposkytnuté prostředky na úhradu materiálu (zboŽÍ), sluŽeb
či nájmů od subjektů" které jsou s ním majetkově či personálně propojeny, obdobně nemŮŽe
takto plnit sám sobě, Na výzvrr poskytovatele je příjemce povinen písemně doložit identifikaČní
ťtdaje subjektů,

podílejícíchse na rekonstrukci části domu.

3.3 Z poskytnr_rté dotace neize hradit výdaje na pohoštění a dary. Dále nesmí být dotace porrŽita

na úhradu jakýchkoliv členských poplatkťl. na financování podnikatelský'ch nebo výděleČných
aktivit, na úhradu splátek jistin.v a ťrrokťr z irvěrů a z půjček.

IY.
Vyúčtovánídotace apráva a povinnosti smluvních stran
4.1 Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a vtéto souvislosti se zavazuje pouŽÍt poskytnutorr
dotaci pouze za účelemfinancování materiáiu sloužícíhok rekonstrukci části domu ČP. 33
v obci Zaječov.

4.2 Příjemce je povinen vést řádně a odděleně v účetníevidenci čerpáníprostředkŮ od
poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictvípříjemce a hospodaření
příj emce s poskytnr_rtou dotací na základě zákona č. 320l200l Sb." o f,rnanční kontrole. ve znění
pozdějšíchpředpisů. požadovat po příjemci vyúčtovánía kontrolovat jeho ÚČetnictví
prostřeilnictvím Obecního úřadu Zaječov. Příjemce se tímto zavazlje výše uvedenou kontrolu
umožnit a přijaté závěry kontroly respektovat.

4.3 Příjemce pr'edá poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci

do

31.12.2022.
Záv ér ečná zpr áv a musí obsahovat:
Označenípříjemce dotace

-

Celkovou výši přidělené dotace
. pieňled všech nákladů vynaložených na materiál sloužícík rekonstrukci Části
domu čp. 33 v obci Zaječov včetně uvedení konkrétních položek, na něŽ bYlY
peněžníprostŤedky z poskytnuté dotace porržity.
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4.4 Vyťrčtování- příjemce dotace předloží společně se závěrečnort zprávou kopie účetních
dokladťr o proplacení celkových nákladťl. Bezhotovostní platby musí být doloženy výpisem
z bankovního úrčtuprokazující příslušnou platební transakci. Hotovostní platby je nutno doložit
výdajovým pokladním dokladem. Vyúčtor,ánínelze přecliožit v elektronické podobě" je nutné
je podat opatř,ené podpisem statr,rtámího zástupce.
Přílohorr závčrcčnózprávy mohou být dalšímateriály a dokumcnt,v.
4.5 Na originálech dokladťr proplácených z dotace obce bude uvedeno: ,,Tento náklad je
hrazen z dotace Obce Zaječov'o.

4.6 Obdrží-liv průběhu roku 2021 příjemce dotace duplicitně finančníprostředky na íytéž
náklacly tlnancované poskytovatelem (např. od MPSV Čn. fondů E,U apod.)" oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli a poskytnutý příspěr,ek poskytovateii vrátí do 15 dnťr
ode dne, co nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace posky,tovateli.

v.
zánik smlouw
5.1 Smluvnívztah vyplývajícíztéto smlour.ry lze zrušit:
a) dohodou smluvních stran
b) jednostranným odstorrpením poskytovatele od smlouvy.

5.2 Písemně oclstoupit od této smlouvy je oprávněn pouze poskytovatel, a to v těcl.to případech:

a) v případě, že příjemce hrubě porrršuje své povinnosti z této smlouvy. Z.a hrubé
porušení povinností pŤíjemce se považrrje zejména:
potlžitídotace poskytovatele k jinémLr ťlčelunež uvedenému v čl. II. této
smlouvy
neumožněníposkytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení
kontroly hospodaření příjemce. nepředložení příslušných ťrčetníchknih a
příjmových a výdajoých dokladů. jakož i neposkytnutí dalšípotřebné
součinnosti kontrolnímu orgánu Obce Zaječov
neprovedení řádného vyúčtovánía nepŤedložení,,,eškeúchpříslLršných dokladů
v termínech stanovených touto smlorrvou.

b) v případě. že příjemce zttatí způsobilost k činnosti" kterou provozuje nebo dojde
k zániku příjemce.
5.3 Oznámení o odstoupení od této smlouql ze strany poskytovatele musí být učiněno písemně,

doručeno příjemci a musí v něm být uveden dťrvod odstotrpení. Tato smiouva se rušíke dni,
v němž bylo příjemci clorr-tčeno písemnéoznámení o odstoupení. případně pátým dnem odeslání
prohlášenína,adresu příjemce uvedenou v záhlaví této smlouly prostřednictvím Česképošty,
S.p.
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5.1 V případě zániku nebo transťormace přrjemce dotace, je tento povinen oznámit tuto
skutečnost bez odkladu poskytovateli společně s předložením závěrečnézprálry dle č1. IV odst.
z1.3

smlour,y.

vI.
Sankce za porušenípodmínek smlouvy

jiný účel,než na kteý
mu byl1, ve smyslu této smlouw poskl,tnttt\,, nebo nelze-li prokázat,jak byly tyto prostředky
použity, je povinen takto neoprávněně použitéprostředk1, neprodleně vrátit poskytovateli na
jeho účetč.: 124782137 /O3OO r,,edený u ČSOB Totéžplatí pro případ. že příjemce nevrátí
nespotřebované peněžníprostředk,v ve lhůtě stanovené touto smlouvou poskytovateli, či jinak
6.1 Použije-li příjemce peněžní prostředkl-v íozporu s účelemnebo na

poskytnuté prostředky neoprávněně zaďrží.
6.2 Dojde-li ke skutečnostem r,rvedeným v předchozím odstavci, bere příjemce na vědomí, že
se jedná o porušení rozpočtovékázně a následné uloženíodvodrr neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků do rozpočtrr poskytovatele se řídíust. § 22 zákonač.25012000 Sb.. o

roz4očtových pravidlech itzemních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů. Odvod za porušení
rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
6.3 Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázněje příjemce. který rozpočtovou kázeň

porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení,
nejvýše však do výše tohoto odl,odu. Penále se počítáocie dne následujícího po dni. kd,v došlo
k porušení rozpočtovékázně, do dne. kdy byly prostředky odveden1,. Penále" které v
jednotiivých případech nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuioží.

VII.
Ustanovení společná a závěrečná

7.1 Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel. jako orgán územní
samosprávy. je povinen poskytovat iníbrmace vztahrrjící se kjeho působnosti dle zákona č.
106l1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smlrrvní strany sor-ihlasně
prohlašrrjí, že žádný ťrdaj vtéto smlouvě" včetně jejích příloh. není označován za obchodní
tajemství.

Poskytovatel prohlašuj e. že
a) je oprávněn poskytovat veškeréinfotmace o této smlouvě a o jiných údajíchtohoto
závazkového vztahu, pokr-rd nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či j iných písemnostech),
b) veškeréúdaje rrvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu. kromě údajůzískaných od třetích osob, nepodléhají
:

r-
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c ) povirrnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužiííma
zveřejněním,

7,2 PŤíiemce dotace souhlasí se zveřejněním svélro jména (obchodního jména). adres,v.
dotačníhotitulr_r a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajůdo veřejně přístupného
informačního registru vedeného Obecním úřadem v Zaječově a na internetových strárrtriách obce
(wl,vw.zaj ecov.cz).

7.3 'ruto Smlouvu lze měnit

či doplňovat po

dohodě smluvních stran pollze tbrmou

očíslovanýchpísemných dodatků.

je

rryhotovena ve třech v,vhotoveních s platností originálr-r, přičemž
posk_vtovatel obdržídvě vl,hotovení a příjemce jcdno vyhotovení.

7.4 Tato smlouva

7.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a ťrčinnostidnert-r jejího podepsání oběma smhrvními
stranami.

7.6 Obec Zaječov osvědčuje podpisem této smlouv}r ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000
Sb.. o obcích, ve znění pozdějších přcdpisů. že ohledně uzavření této smlouly byly splněn5,
všechny zákonné podmínky. 1tmiž zákon č, 12812000 Sb. podmiňr-rje platnost právního úkonu

obce při poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této smlouvě. Rada obce Zďlečov
rrsnesením č. 78l202I. dne 5.8.2021 pod bodem 517812021 rozhodlo o pi,idělení dotace za
podmínek uvedených v této smlouvě.
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