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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kolová

ve smyslu $ 10a odst. 5 zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

uzavÍená mezi účastníky, j imiŽ j sou:

1. Poskytovatel dotace:

IObec Kolová
se sídlem Kolová č.p. l6, 360 01 Kolová
IČ: 002 54 673
zastoupená starostou obce Ing. Václavem Kellnerem
bankovní spojení: Komerění banka a.s., č. il:322434110100
(dále jen,,poskytovatelo')

2. Příjemce dotace:

Fotbalový klub AJAX Kolová, z. s.
se sídlem Kolová č.p. 9, 360 01 Kolová
IČ: 477 0l 285
zastoupený předsedou spolku Martinem Míěkem
(dále jen,'příjemce")

I.
Úvodní ustanovení

obec Kolová v souladu se zákonem č. 12812000 Sb., zákona o obcích v platném znéní,
zákonem ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů, v platném znéni a
na základě usnesení ě. 312018 Zastupitelstva obce Kolová (Zo) konaného dne 22.5.20118
poskytuje příjemci pro rok 2018 niže uvedenou dotaci.

II. 
,

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace příjemci v roce 2018 z rozpočtu poskytovatele
(obce Kolová), a to ve ýši: 150.000'_ Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých) a závazek
příjemce nakládat s touto dotací v souladu s účelem této Smlouvy.

ilI.
Účel smlouvy

Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na činnost Fotbalového klubu FK AJX Kolová, z.s.
v roce 2018
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IV.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel (obec Kolová) se zavazuje poskytnutou dotaci ve výši l50.000,- Kč, převést
bezhotovostním převodem na účet příjemce, č. ú: 509544029710100, vS 00254673, vedený u
Komerční banky, a. s.' a to nejpozději do 20 dnů ode dne podpisu této veřejnoprávní
smlouvy.

2. Poskýovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak zákonem ě.

2301200l Sb., zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kdykoli kontrolovat dodrŽení
podmínek, za kteých byla příjemci dotace poskytnuta' přičemž příjemce je povinen tuto
kontrolu strpět, poskytnout poskýovateli součinnost při výkonu kontrolní činnosti, jakoŽ i
poskytovat na vyŽádání k nahlédnutí originály vŠech účetních dokladů prokazujících pouŽití
prostředků dotace v souladu s jejím účelem, a to i zpětně. V případě porušení těchto
povinností si je příjemce vědom moŽnosti sankčního postihu v souladu s výše
uvedenými právními předpisy.

v.
Práva a povinnosti příjemce

l. Příjemce dotace je povinen pouŽít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k
úěelu uvedenému v čl. III' této Smlouvy.

2. Všechny náklady musí b;it kalkulovány a účtovány včetně DPH.

3. Po splnění úěelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předloŽit finanční
vypořádání dotace, a to nejpozději do 15.12.2018.
Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněŽ povinen vrátit poskytovateli nepouŽitou část
dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příjemce doloŽí vyúčtovríní
dotace soupisem, popřípadě kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, které se váahují
k účelu přidělení dotace.

4. Příjemce je povinen vrátit dotaci a poskytovatel je oprávněna od této smlouvy odstoupit
v případě, Že příjemce nezačne bez závažných důvodů s realizací činností, na kterou byla
dotace poskytnuta. Závažnost důvodu, pro ktery nezapočal příjemce s činností, je oprávněn
posoudit poskytovatel.

5. Příjemce je oprávněn náklady prokazatelně vynaloŽené na dotovanou činnost od 01.01.2018,
uhradit zpětně z poskýnuté dotace. Tyto náklady musí bý řádně doloŽeny prvotními účetními
doklady (fakturami)' ev. pokladními účtenkami za platby v hotovostní a oznaěený ,,dotace
obec Kolová".

6. Vyúčtováním dotace se rozumí předloŽení tabulky s přehledem ěerpání dotace a předložení
dokladů prokazujících vznik, ev. uhrazení nákladů ve výši poskýnuté dotace. Za zúětovaci
doklad se nepovažuji tzv. zálohové faktury. Doklad prokazující využiti dotace musí byt
viditelně označený,,dotace obec Kolová". (označeny musí být již originály dokladů.)
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7. Příjemce je povinen pruběŽně a bez zbytečného odkladu informovat poskýovatele o všech
změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace.
Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli, Že dojde k jeho přeměně nebo zrušení s
likvidací. o uvedeném je příjeňce povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě deseti
dnů ode dne, kdy se o takovéto změně dozvěděl.

8. Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele

9. Příjemce souhlasí s tím, Že bude tato Smlbuva, včetně jeho identifikačních údajů uvedených
v záh|aví zveřejněna na úřední desce poskýovatele dotace.

vI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že příjemce pouŽije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný v čl. III.
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 5 22 zákona ě.

zněni p ozděj ších předpi sů.
25012000 sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

2. V případě neoprávněného pouŽití dotace nebo její části je příjemce povinen poskýnutou
dotaci, případně její ěást, k niž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této Smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, Že obec je povinna na dotaz třetí osoby poskýnout informace
v souladu se zákonem č. 10611999 Sb.' zákona o svobodném přístupu k informacím,
s výjimkou informací majících povahu obchodního tajemství dle občanského zákoníku.
1 ' 1 . Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. I

2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejménapak zákonem č.25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3' obsah této Smlouvy můŽe b;it měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. V případě, Že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávaji ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúěinného ustanovení Smlouvy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,znichŽkaždá smluvní
strana obdrŽí po jednom vyhotovení 
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6. Smluvní strany prohlašují, Že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, žeby|a sepsána
v souladu s jejich svobodnou avážnou vůlí, na důkaz ěeho připojují svoje podpisy.

V Kolové dne 3l.5.2018

Tato smlouva byla pro.jednána a schválena zastupitelstvem obce Kolová
dne22.05.2018 číslo usneseni 3l20l8
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Ing. Václav Kellner

starosta obce Kolová

Martin

předseda spolku

o
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