
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Č. 22/2021 

kterou ve smyslu ustanovení § 159 zákona Č . 500f2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 1 O zákona 250/2000 Sb., ó rozpočtových pravidlech územních rozpo čtů  ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen „Zákon") a v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  
uzavřely následující smluvní strany: 

1.Poskytovatel: Město Náměšť  nad Oslavou Masarykovo  nám. 104, 675 71 Náměšt' n/Osl., 
zastoupené starostou Vladimírem Měrkou 
iČ : 00289965 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen »poskytovatel", „m ěsto") 

a 

2. Příjemce: 

	

	Tělocvičná jednota Sokol Náměšť  nad Oslavou 
Sadová 259 
675 71 Náměšť  nad Oslavou 
Zastoupena Erikem Fšubcejem - starostou jednoty 
IC: 70418942 
bankovní spojení: 
Č . úč tu: 
Kontakt: 
(dále jen „příjemce") 

Článek 1. Předmět smlouvy. 
I. Předmětem této smlouvy je poskytnutí ú čelové finanční podpory Z rozpoč tu 

poskytovatele formou dotace (dále jen „dotace"). 

Č lánek 2. Účel a splatnost smlouvy 
1. Poskytovatel se podle této smlouvy zavazuje, že na základ ě  usnesení zastupitelstva m ěsta 

Náměště  nad Oslavou č . 11 ze dne 10. 3. 2021 poskytne p říjemci schválenou dotaci 
v celkové výŠi 54 000 Kč  ('slovy padesát čtyři tisíce korun českých), která je určena na 
činnost jednoty, úhradu pronajmu sokolovny a akce TJ Sokola Nám ěšt' nad Oslavou 
v roce 2021. 

2. Dotace bud.e poskytnuta hotovostním nebo bezhotovostním p řevodem finančních 
prostředků  na vyše uvedeny učet příjemce (v hotovosti prost řednictvím pokladny mesta) 
a to do 14: dnů  po nabytí účinnosti této smlouvy ve výši 70 % a zbytých 30 % na základ ě  
doložení publicity, viz článek 4, odstavec 1. 

Č lánek 3. Podmínky p řidělení dotace 
L Příjemce prohlašuje, že dotaci p řijímá a zavazuje se takto poskytnuté finan ční prostředky 

využít a vy čerpat do 31.. 12. 202.1 za účelem uvedeným v Clánku 2. této smlouvy. 
V připadě  nedočerpaní celé poskytnuté dotace do 31 12 2021 ni účel ničeny v Clanku 2 
této smlouvy, je p říjemce povinen zbývající Část dotace vrátit na výše uvedený účet 
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poskytovatele do 31. 12. 2021 (nejpozd ěji k tomuto datu musí být částka připsána na účtu 
poskytovatele), a to pokud se smluvni strany, na žadost p řijemce, p řed uplynutím teto 
lhůty nedohodnou o p řevodu zůstatku do dalšího roku (musí být řešeno dodatkem k této 
smlouvě). V případě  žádosti příjemce o p řevod zůstatku do dalšího roku, je p říjemce 
povinen svoji žádost řádně  zdůvodnit, případně  iuvedené důvody doložit. 

2. Příjemce dotace nesmí p řidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým 
či fyzickym osobám, pokud se nejedna o úhradu činnosti spojených s realizaci činnosti 
Či aktivit dle Clánku 2. smlouvy. 

3. Finan ční vypořádání (vyúčtování) dotace p ředloží příjemce do 24. 1. 2022 poskytovateli. 
Vyúčtování musí být doručeno buď  poštou na adresu Města Náměšť  nad Oslavou, osobně  
na adresu podatelny M ěstského úřadu Náměšť  nad Oslavou, nebo zasláním do datové 
schránky města, ID IS: s72bqcj. Finančním vypořádáním (vyúčtováním, P říloha 
Č  1 teto Veřcjnopravni smlouvy o poskytnuti dotace) dotace se rozumí doloženi 
přehledu o čerpatii a použiti poskytnutych pen ěžních prostředku a o jejich 
případném vrácení do rozpo čtu poskytovatele. Kopie doklad ů  předložené v rámci 
vypořádání musí prokazovat uhrazení nákladŮ  (výdajů), které vznikly v souvislosti 
s jejich schváleným použitím, p řičemž musí být uskute čněny v období 
od 1. 1. do 31. 12. 2021. V případě,  ie příjemce  dotace nep ředloží vyú čtování včetn ě  
všech požadovaných dokladů. v řádném termínu, je povinen dotaci na výzvu 
poskytovatele vrátit v celé vyplacené výši na ú čet města číslo 

4. Příjemce je povinen uchovávat veškeré pr ůkazné účetní záznamy o použití dotace 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č . 563/1991 Sb., o účetnictví ve zn ění pozdějších 
předpisů . 

Článek 4. Další ujednání 
Příjemce se zavazuje p ři prezentaci akcí (publicitu) spolufinancovaných z této dotace 
uvádět fakt, že akce byla uskute čněna za finanční podpory poskytovatele a doložit tuto 
prezentaci finanční podpory na fotodokumentaci z po řádané akce, na dokumentech 
vztahujících se k akci nebo projektu, v publikacích, na intemetovych stránkách, či na 
jinych nosi čích K prezentaci poskytovatele je možné využit propaga čního banneru mesta, 
který je k zapůj čení k dispozici v kancelá ři vedoucí finančního odboru města. Pokud jsou 
finanční prostředky určeny na provozní činnost příjemce, doloží p říjemce tuto publicitu 
poskytovatele na svych internetovych stránkách, nebo jinym zp ůsobem 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona Č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně  některych zákonu (zákon o fman čni 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád). P říjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení ú čelu 
a podmínek použití poskytnuté dotace. P ři této kontrole je p říjemce povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou sou činnost. 

Č lánek S. Odstoupení od smlouvy. 
Obě  smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah lze ukon čit písemným 
odstoupením od smlouvy z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem, 
a to s účinky odstoupení ke dni doru čení odstoupení smluvní straně , která takto smlouvu 
porušila. Za podstatné porušeni smlouvy bude považováno zejména to, že p říjemce použil 
poskytnutych finan čních prostředků  kjinemu učelu, než je stanoveno touto sm'ouvou 
Příjemce je v tomto pipad ě  povinen poskytovateli vrátit veškeré poskytnuté fman č ni 
prostředky dle této smlouvy, a to nejpozd ěji do 5 dnů  od doručení odstoupení na ú čet 
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poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za okamžik vrácení dotace je považován 
den připsání příslušné částky ve prospěch účtu poskytovatele. 

Článek 6. Závěrečná ustanovení 
I Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrži dv ě  

vyhotovení a p říjemce obdrží jedno vyhotovení. 

2. Pokud konkrétní věc v této smlouvě  není řešena, budou se smluvní strany řídit platnou 
právní úpravou, p ředevším příslušnými ustanoveními Zákona. 

3. Příjemce bere na v ědomí, že poskytovatel zpracovává osobní údaje p říjemce nezbytné pro 
piněni teto smlouvy a pro provedení opatřeni přijatych pred u7avřenlm teto smlouvy na 
žádost příjemce a to v souladu s platnou právní úpravou. Podrobn ější informace o 
zpracování osobních údaj ů  jsou uvedeny na webu m ěsta. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemn ě, po dohodě  
smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouv ě , který musí být takto výslovn ě  
označen a pořadově  Číslován, 

S. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a uinnosti dnem uve řejněni v mformačmm systému veřejné správy - 
registru smluv. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené poskytovatelem a p říjemcem, která bude obsahovat Údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, Číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Dále 
prohlašují, že skute čnosti uvedené v této smlouvě  nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zn ění pozdějších předpis ů  
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č . 340/2015 Sb., o 
zvláštních podminkach u Črnnosti některycl-i smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru 
smluv, město Náměšť  nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu 
s tímto právním p ředpisem. 

8. Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválilo Zastupitelstvo m ěsta Nám ěšť  nad 
Oslavou č . 11/2021, na zasedání konaném dne 10. 3. 2021. 

V Náměšti nad Oslavou dne: 
	

V Náměšti nad Oslavou dne: 

Poskytovatel: 
	 Příjemce: 

Msf6 Námě ia Oslavou 	 TJ Sokol Náměšť  nad Oslavou 
Vladír I črkr 
	 Erik Hubcej 

starosta jednoty 
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