Obec Petrov, zastoupená |

696 65 Petrov, IČO: 00285218
bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú.
( dále jen poskytovatel)

Organizace: Tělocvičná jednota Sokol Petrov, oddíl kopané
696 65 Petrov 425, IČO: 70848157
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. |
zastoupená:
( dále jen příjemce)
uzavírají tuto:

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov
I.

Zastupitelstvo Obce Petrov schválilo na svém zasedání č. 40/2022, konaném dne 24.3.2022 v souladu
s ustanovením § 85, resp. §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí
dotace příjemci ve výši 170.000,- Kč.
II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na úhradu nákladů na služby spojené s provozem
fotbalového oddílu, dopravné, startovně, rozhodčí, energie, údržbu fotbalového areálu, pokračování
rekultivace travnatého povrchu, pořízení sportovních zařízení a vybavení, oprava a rozšíření laviček
v rámci fotbalového areálu, pořízení nového přístřešku ke kabinám.
2. Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Na poskytovanou dotaci se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně případných postihů za porušení rozpočtové
kázně.
Ill.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu Obce Petrov příjemci dotaci ve výši
170.000,- Kč (slovy Jednostosedmdesáttisíckorunčeských).
2. Prostředky dotace budou poukázány po podpisu smlouvy, bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději do 30.4.2022.

IV.

Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel, pro který- byl touto smlouvou
schválen.
2. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo evidenci příjmů a výdajů pro daňové účely v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, Českými účetními standardy, v platném
znění, řádné a oddělené sledování použitých prostředků dotace.

4. Příjemce je oprávněn využít prostředky z poskytnuté dotace v průběhu kalendářního roku 2022 tj.
nejpozději do 31. 12. 2022.

5. Příjemce je povinen v průběhu roku na požádání orgánu poskytovatele předložit vyúčtování
použitých prostředků dotace. Příjemce je povinen předložit orgánu poskytovatele veškeré potřebné
doklady a informace za účelem provedení kontroly použití a dodržení účelovosti prostředků dotace
jejím příjemcem.

6. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 12. 2022 závěrečné kompletní
vyúčtování použitých prostředků dotace. Nejpozději k tomuto termínuje rovněž povinen vrátit na účet
poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.
7. Příjemce je povinen vrátit v termínu stanoveném poskytovatelem na účet poskytovatele uvedeném
v záhlaví této smlouvy neoprávněně použité prostředky dotace, a to z důvodu porušení smlouvy
zjištěné provedenou kontrolou poskytovatele v průběhu roku nebo po zjištění porušení smlouvy ze
závěrečného kompletního vyúčtování. Termín pro vrácení prostředků dotace stanoví poskytovatel ve
výzvě, kterou zašle příjemci.

8. Příjemce souhlasí se zveřejněním názvu organizace nebo jména, adresy (sídla), dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace.
9. Příjemce je povinen průběžně 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 15ti dnů ode dne,
kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik,
transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, změnu
vlastnického vztahu příjemce k věci, na níž se dotace poskytuje, apod.

10. Příjemce je povinen během roku připravovat příspěvky do občasníku obce - Zpravodaje Obce
Petrov.

V.
Sankční podmínky

1. Nesplní-li příjemce svoji povinnost a k termínu stanoveném podle čl. IV. 6. této smlouvy neodvede
na účet poskytovatele nepoužité prostředky dotace, je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit k částce
nepoužitých prostředků dotace navíc i penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně zadržených
prostředků, nejvýše však do výše částky nepoužitých prostředků.

2

2. Nesplní-li příjemce svoji povinnost a k termínu stanoveném v či. IV. 7. této smlouvy neodvede na
účet poskytovatele neoprávněně použité prostředky dotace, je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit
k částce neoprávněně použitých prostředků navíc i penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků.
3. Nepředloží-li příjemce závěrečné finanční vyúčtování použitých prostředků dotace v termínu
stanovenému v čl. IV. 6. a nesplní-li tuto povinnost ani v náhradním termínu stanoveném mu
poskytovatelem, je povinen na žádost poskytovatele uhradit smluvní pokutu ve výši 1 promile z celé
výše poskytnuté dotace za každý den prodlení.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Po přečtení teto smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem ustanovením
této smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážné vůle, že žádná ze
smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni, že žádná ze smluvních stran podmínky této smlouvy
nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.
2. Změna smlouvy je možná pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 24. 3. 2022.
2 9. 03. 2022

příjemce

3

