
č.smlouvy 1/2022

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace

uzaviená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů a násl. § 159 zákona č. 500/2004 sb., správni řád na základě usnesení č.36/2llZ4
Zastupitelstva obce Krumvíř ze dne 17,12,202l ve smyslu pal 85 pism,c) zákona
č.l28l2000sb ., o obcich

I.

smluvni strany

1.obec krumvíř
za§toupená : Jaroslavem Komosným,starostou
Krumt iř č.]84,6ql 73

Ičo 00283282
DIč CZ00283282
bankovní spojení: KB Břeclav, č,ú,:592565 1/0100
kontaktní osoba: Hana Jakubčíková, účetni obce
tel,:519419321
e-mail :podatelna@krumvir,cz

(dále jen poskytovatel)

2. SK Krumvíř, z.s.
Krumvíř 415

zastoupená předsedou spolku a hospodářem spolku:
panem Vitězslavem Charvátem , Krumviř 168 a Jaroslavem Hlabcem, Kťumviř 42l
lco: 462 15 387
mobil:605074504
e-mail:sokol,krumvir@seznam.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č,účtu| 138l507319/0800

(dálejen příjemce)

II.
Předmět §mlouly

1.Předmětem smlou\,y je po§k},tnutí finanční podpory z rozpočtu obce ve formě dotace
ve výši 590 000,-Kě.

2,Dotaceje v€ smyslu zákona č.320/200| sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zrákonů(zíkon o finančni kontrole), ve zněni pozdějších piedpisů,
veřejnou finanční podporou a váahují se na ni všechna ustanovení tohoto ziikona.



3.Na poskl,tovanou dotaci §e vztahuji ustanoyení §22 z. č.250/2000Sb,, o rozpočtových
pravidlech územnich rozpočtů, ve Zrění pozdějších předpisů

III,

výš€ dotace a lhůta po§kytnutí dotace

l.Posk}tovatel posk},tne z prosťedků rozpočtu obce Krumvíř příjemci dotaci maximálně ve
\.ýši 590. 000,-Kč slovy:pětsetdevadesáttisíckorun--

2,Prostředky dotace budou poukr2ány bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvyjednorázovou splátkou ve lhůtě do 30dnů ode dne podpisu této

smlouvy.
Iv.

Podmínky použiti dotace a povinnosti příjemce

1,Příjemce se zavazuje použít prostředky na výdaje sK Krumvíř. (viz.žádost)

2.Příjemce odpovídá po celou dobu čerpáni prostředků dotace zajeji hospodamé použití.

3.Příiemce ie oplávněn využít prostředky z poskytnuté dotace v průběhu kalendIářního roku
2022 ,ý.nejpozdéji do 30.12.2022. Prosťedky dotace nelze použít po uvedeném datu.

4,Příjemce umožní kontolu pověřeným pracovníkům finančního v,ýboru obce Krumviř,
a to jak po stÉnce věcného naplněni předmětu smlouvy, tak po stránce finanční.Pňjemce je
povinen předložit orgánům poskytovatele vešk€Ié potřebné podklady a informace za účelem
provedení kontroly použiť a dodžení účelu při použití pro§ředků dotace.

s.Příjemce předloží posk}tovateli nejpozději v termínu do 30.12.2022 finanční vwoŤádání
dotace soupisem všech prvotníqh dolr]adů prokazuiící vznik uznatelnÝch vÝdaiů na formuláři.

ie přílohou této sm doloži ierni dokladů.

6.Nejpozději k termínu uvedeného v čl,IV. odts.s je příjemce rovněž povin€n vrátit na účet
posk},tovatele případnou nepoužitou část pťostředků dotace.

7.Příjemceje povinen průběžně infomovat poskytovatele o všech změnách , které by mohly
při lrymáhání neoprávněně Zadržených nebo použitých prostředků dotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dobytnost pohledávky.Zejménaje příjemce povinen do 15dnů oznámit
pos§tovateli svůj případný zánik,transfomlaci,sloučeni, Zněnu statutámího zástupce apod.,
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace posk},tuje.vypořádání závazků k obci
Krumvíř je příjemce dotace povinen prcvést přednostně.

8.Příjemce je povinen přiměřenou formou uvádět,že se předmětná akce či činnost
uskutečňuje za podpory obce Krumvíř.

9.Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu,sidla,dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace.

l0.Nedodrží-li přijemce povinnost vyplývajici pro něj z této smlouvy nebo budeJi po



provedené kontrole zjištěno,že dotace neni čerpána V sotrladu s úče]em, na néiž byla
posk},tnuta, je poskytovatel oplávněn od této smlouvy odstoupit pi.".nýÁ oJo,i."ni.
doručeným příjemci.

V.
sankční podmínky

l ,V připadé. že piúemce net ralí převodem na úče( posk) loVateIe dolaci, či ieií
část,nepoužitou či použitou v rozpolu s totlto smJouvotl, považuji ,. tyto |io'.ii"aty,/a zadržené ve smyslu z{i*ona č.250 20005b.Piijemce je v takovém ptipuje po, in"n
poskytovateli vrátit tyto zadlžené prostiedky vtětne penále ve výsi riráÁiie?.Zovanlrcl
prostředků za každý den prodleni ode dne náslerlujíciho po terminu .iunou""á u er.IV.oa.t.5léto smlouvy do dne jejich opětovného piipsání na účei poskltouui"r", n"ŇS" ** ao
částky zadržených prostředků,

2,V piipadě neopnívněného použití dotace nebojeji částije přijemce povinen po§kytnutou
dotaci,případnějejí část, k níž se neoprávnéne pÓ-iti 

".tut u;" u.a,l,'"u ,ic.ijo.r.youut"r"
včetně penále ve výši 1 prornile denně z neoprivněně použiých prostředki ,'nejvýše však
9.y:: .i:|kr,*:o.Uvněné,použjtich prostieatt. rrostiealý se jouuZu;á n.op.aunenepouzlte poalnale dnem. kdy byly použit) ! Iolporlr s loulo smlouvou,

]:Y_t1,1,"*. 
,_",,ry*),tovatel. odstoupí od této smlouvy podle čl IV. odst, lo.této smlouvy,polazuJl se veškeré íinančniprostiedky posk},tnuté do doby odstoupeni za neoprár,něnépoužité nebo zadržené ve smyslu zákona Ó,zsrilzooosu.ltilernce.l" 

"i"n"""- 
ptipuae

porinen veškere poskýnute peněžni proslředky poskyovaieli ,ra',i, aá-iŠan,i Jo ao.e"nioo:toup:n] a Zaplalit penále ve Viši l promile denné z neoprávněné použitych nebo

:i.j::l^:| |,:r]:,lk 
ú 
.,za 

k?:!di den upl1 n u lý ode dne .kdl b1 ly piipsan1 na účeL přúemce,
U(, unš JeJlcn opelo\ neho přIpsáni na účet posk},1ova(eIe.nejvjse vsak do vjše eásikýneoprávněně použitých prostředků,

l"a":l:O^r:l:.l:: ry.Sijakorrkoli^povirrnost 
r yplývajici pro něj z této smlour 1. je povinenunraolt §mIuvni poklrlu ve ťši 20óo z částk5 u\edené \ č1,1l1,odsl, l této smlóurv,lrmnenidotčeno.právoposky,tovatelenanáhraduškody,Přijemcejep""i""r"rr,"áir'''"'

posk},tovateli tuto smluvni pokutu na záklaae uYruy u" it tte siunlrr""J". 
"r'"re. 

v" "t-eposkytovatel lovněž označí povinnost,která byla porusena.

5.veškeré pIatby jako důsJedky porušeni závazků provede příjemce fomou bezhotovostníhoplevoou na ucet posl() lovalele .uvedeného V záhla\ i lelo smIouV\,

VI.
závěrečná ustanovení

l.Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašuji a svými podpisy potvrzuii, že všenl
::T.:""":ll'.l: :T]oury 

porozumély. že iato smlóu. a bl la ,epsi"l iJr" i.ii"r, pra. ea vazne vule , že žádná ze smluvnich stran neuzavítá tuto smlour,u u ilsni,zě Žáaná zesmluvnici Sran podminky lelo smlouvy nepo\ažuje pro sebe,/a napoane n.uiioane,v prlpaoe l//nIku spolů budou tylo řešeny přednostné vzájemnou dohodou.mluvnrch stran,

2.Změna smlouvy je možná pouze písemnými čislovanými do<1atky odsouhlasenými oběma



smluvními střanami.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , Z nichž
jedno vyhotovení.

každá smlulní strana obdÉi

4,Smlouva nabývá platnosti iúčinnostidnem podpisu smlouvy oběma smluvnimi stmnami,

v krumviři dnc - 5 -01- 20?2 V Krumvíii dne.1?, /, 2az2

úL=- U.-§
,"Ip,l;;;

pŤedseda spolku

Doložka podle ustanovení §4lzákona č,128/200sb.,

o obcích(obecní zřízení) Ve znění poždějších předpisů

o Llzavření VeřejnopráVní dotační smlouvy rozhodlo

lástupitelstvo obce KrumVř ná §Vém zasedání

konaném dne 17.12.2o21 wnesením č.3612|lz4 {L L-
,Jp.r"Á4

hospodái spJlku

%

za obec krumviř
za posk},tovatele


