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Smluvní strany
Obec Trojanovice
Sídlo: Trojanovice 210, 742 96

IČ:00298514
DIČ:CZ00298514
Zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce

Bankovní spojení: ČSOBa. s., č. účtu: 285074707/0300
Oako "poskytovatel")

Tělovýchovná jednota Trojanovice Bystré
Sídlo: Trojanovice Bystré čp. 638, 744 Ol Frenštát p. R.

IČ:64629597
Právní forma: spolek

Zastoupena: Ing. Vladimírem Maloněm, předsedou výboru
Bankovní spojení: Českáspořitelna, a. s., č. účtu: 1762808369/0800
Oako "příjemce")
(ve smlouvě společnědálejako "smluvní strany")
Tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVUO POSKYTNUTI DOTACE
ve smyslu ustanovení § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen "Smlouva")
l.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace, a to na základěpříjemcem podané žádosti
na zastupitelstvo obce Trojanovice Tělovýchovnou jednotou Trojanovice Bystré, spolek,
na činnost spolku v roce 2021, ze dne 18. 10. 2021 (Č.j: 1670/2021/zast. ). O poskytnutí
neinvestičnf dotace pro Tělovýchovnou jednotu Trojanovice Bystré rozhodlo zastupitelstvo
obce Trojanovice usnesením č. 19/12 ze dne 25. 10. 2021. Účelem poskytnutí dotace je
zajištění pokrytí očekávaných výdajů na autobusovou přepravu jejich mládežnických družstev
na venkovní zápasy a odměny trenérům za jejich trenérskou činnost v roce 2021. Takto
vymezeného účelu bude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 31. 12. 2021.

Výše dotace

Příjemci je ve smyslu či. l této Smlouvy poskytována dotaceve výši 50 000,- Kč
(slovy: padesáttisickorun). Příjemce dotaci přijímá a zavazuje seji použit výlučně v souladu
s účelem poskytnuti dotace uvedeným v či. l. této Smlouvy.

Práva a povinnosti příjemce dotace

3. 1 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci za účelem uvedeným v či. l. Smlouvy nejpozději do
31. 12. 2021. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3. 2 Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny účelu, pro který byla dotace poskytnuta,
jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
3. 3 Příjemce je povinen použít dotaci maximálněhospodárnýmzpůsobema výhradněk účelu
uvedenému v ČI.l. této Smlouvy.

3. 4 Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
3. 5 Po splnění účelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finanční
vypořádáni dotace, a to nejpozději do dne 31. l. 2022. Nejpozději k tomuto termínu
je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví

tétoSmlouvy, případnou nepoužitoučástpeněžních prostředků z poskytnutédotace. Příjemce
doloží vyúčtování soupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, kterése vztahují
k účelu přidělení dotace.

3.6 Příjemce je povinen průběžněa bezzbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech

změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli, že dojde k jeho přeměně nebo zrušení. O uvedeném

je příjemce povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy
se o takovéto změně dozvěděl.

3. 7 Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele.

3. 8 Příjemce souhlasí s tím, bude-li potřeba tuto Smlouvu dle příslušného právního předpisu,
včetně jeho identifikačních údajů uvedených v záhlaví zveřejnit na úřední desce poskytovatele
dotace.

IV.
Finanční kontrola

4. 1 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak
zákonemč. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěa o změněněkterých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla příjemci dotace poskytnuta.
4. 2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle

ČI.4. 1 této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících
v souladu s jejím účelem.

využití prostředků dotace

v.
Důsledky porušení povinností příjemce
5. 1 V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný v či. l.
této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, nebo poruší některou
z povinností uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu

ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve zněnipozdějších předpisů.
5. 2 V případě neoprávněného použiti dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení

6. 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

6.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem Českérepubliky, zejména pak zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
6. 3. Obsah této Smlouvy může být měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných písemných
dodatku podepsaných oběma smluvními stranami.
6. 4. V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanoveni Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního neúčinnéhoustanovení Smlouvy.
6. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží
poskytovatel dotace a jedno příjemce dotace.
6. 6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sepsána v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, na důkaz čeho připojují svoje podpisy.

V Trojanovicích dne

za poskytovatele
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

V Trojanovicich dne

za příjemce

Ing. Vladimír Maloň
předseda výboru

