Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice
uzavřená v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Obec Lužice
sídlo:
IČO:
Zastoupena:
Bankovní spojení:

Lužice čp. 58
00849529
Mgr. Jaroslavem Žaludou, starostou obce
1807009369/0800

(dále jen jako „poskytovatel“)
a
FC Lužice
sídlo:
IČO:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Lužice čp. 109
22730915
Jiřím Frydryškem, předsedou klubu

(dále jen jako „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I. Výše a účel dotace
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
50.000,-.Kč, slovy: Padesáttisíc korun českých (dále jen „dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je zajištění činnosti fotbalového klubu dle podané žádosti
příjemce ze dne 24.4.2019 č.j. LUZ 191/19.
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
4. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie,
pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
5. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107
až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotace
neprodleně vrátit na účet poskytovatele.

II. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I. odst. 2 smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě .
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činností v období od 1.1.2019 do
31.12.2019. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů činnosti hrazených
z dotace a vzniklých při realizaci činnosti vyplacením finančních prostředků v hotovosti
nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.
Uznatelnými náklady se rozumí náklady činnosti, které jsou jako uznatelné označeny
v této smlouvě, a které jsou hrazeny z dotace, příp. i z jiných zdrojů.

2.

Dotace je poskytována na uznatelné náklady, kterými se rozumí:
- nákup materiálu
- nákup služeb
- pronájem sportovních zařízení
- osobní náklady zaměstnanců příjemce (tj. mzdy, ostatní osobní náklady, odvody
zaměstnavatele)
- náklady na činnost a odměny rozhodčích
- náklady na činnost a odměny trenérů
vše v souvislosti s činností fotbalového klubu.

3.

Dotaci nelze použít na neuznatelné náklady, kterými se rozumí:
- náklady na pořízení hmotného i nehmotného majetku příjemce s výjimkou sportovního
nářadí a náčiní
- akontace leasingu a leasingových splátek
- nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích)
- poplatky za telefon, internet
- pohoštění, občerstvení, alkohol
- služby účetních a daňových poradců
- pokuty, úroky z prodlení, manka, škody, daně
- členské příspěvky

4.

Příjemce není plátcem DPH, nebude uplatněn odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou
činnost podléhající dani na výstupu podle § 72 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Příjemce nesmí dotaci nebo její část poskytnout třetí osobě.

6.

Příjemce je povinen uskutečňovat a prokázat propagaci poskytovatele. Současně je
příjemce povinen uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost příjemce při
kontaktu s médii, na svých případných webových stránkách a při propagaci svých
aktivit.

7.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití dotace uvedením „ Financováno z dotace Obce Lužice ve výši
…….. Kč.“ Příjemce uvede toto označení na originálech výdajových pokladních
dokladech, dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech,
originálech mzdových listů apod.

8.

Poskytovatel provede kontrolu a porovnání nákladů prací a služeb s cenami v místě a
čase obvyklými. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly
dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce
povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

9.

Příjemce je povinen nejpozději do 15.1.2020 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

10. Vyúčtování musí obsahovat:
a) Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
„Finanční vyúčtování příspěvku“.
b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,
c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterých je pokladní doklad vystaven,
d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých
dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,
e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje
uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
11. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
12. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, stanovených v čl. II. této
smlouvy, nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží
vyúčtování v termínu stanoveném v čl. II. odst. 9 této smlouvy, ale vyúčtování nebude
obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II. odst. 10 této smlouvy, dopustí se
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné
nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.
13. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými právními předpisy.
14. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo
penále na účet poskytovatele.
15. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

III.Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

3.

Příjemce svým podpisem vyslovuje souhlas s tím, že obsah smlouvy může poskytovatel,
jako územně samosprávný celek zveřejnit. Příjemce svým podpisem vyslovuje souhlas
se zveřejněním smlouvy podle ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

4.

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce Lužice dne 29.4.2019.

5.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a
jedno vyhotovení příjemce.

V Lužici dne 3.5.2019

V ................................ dne ......................

Za poskytovatele:

Za příjemce:

……………………………..
Mgr. Jaroslav Žaluda
starosta obce

…………………………..
Jiří Frydryšek
předseda FC

