SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA STÁRKOVA
č. 1/2017
uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
Město Stárkov
se sídlem Stárkov čp 82, 549 36 Stárkov
IČ: 00273066, zastoupené starostou Rudolfem Pernicou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3497520389/0800
jako poskytovatel
a
TJ Sokol Stárkov, z.s.
se sídlem Stárkov čp 82, 549 36 Stárkov
IČ: 46524070, zastoupený Lubošem Gorganem
Bankovní spojení: GE (MONETA Money Bank)
Číslo účtu: 219623026/0600
jako příjemce
I.
Poskytovatel je právnickou osobou – městem – podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
Příjemce je TJ Sokol Stárkov, z.s.
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v níže uvedené výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanému účelu
a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

II.
Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 60 000,- Kč, slovy šedesát tisíc korun českých.
Dotace ze strany Města Stárkova bude poskytnuta ve výši skutečných nákladů a finanční prostředky
budou převedeny proti fakturám uhrazeným Tělovýchovnou jednotou Sokolem Stárkov, z. s.,
a vyúčtovány na základě předložených účetních dokladů takto:
Dotace je poskytována účelově výhradně k úhradě
 Zhotovení kanalizační přípojky
14 000,- Kč
 Stočného za období (2016 – 2017)
5 400,- Kč
 Elektřiny
6 600,- Kč
 Vodného
3 000,- Kč
 Materiálního zabezpečení (např. míče)
16 000,- Kč
 Provozního zabezpečení (např. benzin)
15 000,- Kč
Dotace je k použití od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

III.
Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy.

IV.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této
smlouvy a textem „Hrazeno z dotace města Stárkova“. U účetních dokladů, které nejsou plně
hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace.
Příjemce se zavazuje předat poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2017
vyúčtování dotace na příslušném formuláři a přiložit k němu kopie všech předmětných účetních
dokladů (faktury, účtenky) a kopie výpisů z běžného účtu nebo výdajových pokladních dokladů,
anebo jinak prokázat zahrnutí dokladů do účetnictví příjemce.
V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, zavazuje se
celou poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena výzva
poskytovatele k vrácení dotace.
V případě nedočerpání dotace je příjemce dotace povinen vrátit její nedočerpanou část poskytovateli
na účet č. 3497520389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Hronov, nejpozději
do 31. 12. 2017.
Poskytovatel upozorňuje příjemce, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), je oprávněn vykonávat u příjemce veřejnoprávní kontrolu.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění
veřejnoprávní kontroly.
V.
Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Stárkova dne 27. 02. 2017, Usnesení
č. 9/2017/1

VI.
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je
považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel
je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

VII.
Poskytnutí dotace z rozpočtu města je osvobozeno od daně z příjmů v souladu se zákonným
opatřením senátu č. 344/2013 Sb., část první - změna zákona o daních z příjmů, bod 20, kterým
se mění v ust. § 4 odstavec 1 (viz písm. t) zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.

VIII.
Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele dotace o své přeměně
(fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

IX.
Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou
vyhotoveních, z nichž oba dva mají povahu originálu. Z těchto vyhotovení obdrží poskytovatel jedno
vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Ve Stárkově dne 25. 05. 2017

……………………………….
poskytovatel

..……………………………….
příjemce

