Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů

Obec Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova č. 50, Olšany u Prostějova, 798 14
IČ: 00288560
DIČ: CZ00288560
Zastoupená: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-2138100257/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova č. 218, Olšany u Prostějova, 798 14
IČ: 47920173
DIČ: CZ747920173
Právní forma: pobočný spolek
Zastoupená: Markem Durrbeckem, místostarostou TJ, Lenkou Michlovou jednatelkou TJ
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 157047544/0300
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
600 000,- Kč, slovy: šestset tisíc korun českých (dále jen „dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je finanční podpora celoroční sportovní a kulturní činnosti,
aktivit a reprezentace, organizace sportovních a kulturních akcí, podpora provozu, rozvoje
a obnovy sportovních a kulturních zařízení, vč. jejich vybavení, podpora projektů v oblasti
sportu a kultury.
3. Dotace bude poskytnuta příjemci převodem na bankovní účet do 30 dnů ode dne
uzavření této smlouvy.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na
úhradu jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu §
33 cit. zákona.

5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
II.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Dotace musí být použita
efektivně, účelně a hospodárně.
2. Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet
DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle § 72
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
„ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo krácené
výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou způsobů), nelze z dotace uhradit DPH ve
výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. V případě, že si příjemce – plátce
DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či
částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH
odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání
k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční
částky včetně DPH.
V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace a jeho právo
uplatnit odpočet DPH při registraci podle § 79 ZDPH se vztahuje na zdanitelná plnění
hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen snížit výši dosud čerpané
dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH
uplatnit v prvním daňovém přiznání po registraci k DPH.
V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH
je oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z
dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku odpočtu DPH, který
byl čerpán jako uznatelný výdaj.
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH,
vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo
zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se
vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen
upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do
jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.
Nevrátí-li příjemce takovou 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.
Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 22.12. 2022.

3. 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.
4. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:
- závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace,
- soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace
- čestným prohlášením, že údaje uvedené v soupise výdajů odpovídají údajům
uvedeným v účetnictví příjemce.
5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve stanovené lhůtě, je příjemce povinen
vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 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.
6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití dotace 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 a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II.
odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny
náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové
kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování nebo
závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.
7. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 2 % z celkové
poskytnuté dotace.
8. 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 do pokladny obecního úřadu nebo na účet poskytovatele č.ú. 192138100257/0100, VS je IČ organizace.
9. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele,
právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková změna
poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena, a to nejpozději do 14 dnů od
této změny.
10. Příjemce dotace se zavazuje, že bude spolupracovat při všech kulturních a dalších
akcích pořádaných obcí Olšany u Prostějova, bude pravidelně přispívat svými články do
obecního zpravodaje a jednou za rok předloží zprávu o činnosti do kroniky obce. Příjemce
je povinen označit propagační materiály znakem obce Olšany u Prostějova a umístit ve
svém areálu po dobu poskytování dotace reklamní panel či billboard se znakem obce a
následujícím textem „Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Olšany u Prostějova je
podporována z rozpočtu obce Olšany u Prostějova“. Současně je příjemce povinen na
všech propagačních materiálech uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost
příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět po dobu poskytování dotace při kontaktu s
médii, na svých případných webových stránkách a při propagaci svých aktivit. V případě

