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VEŘEJNOPRÁVnÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace zrozpo&u města Hostivice

(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

Město Hostivice
se sídlem: Husovo nám. 13, 253 B0 Hostivice
zastoupené: Jaroslavem Kratochvílem, starostou města
ICO: 00251237
DIč: CZ00341337
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388030379/0800
(dále jen,,poslcytovatel")

a

Tělovrýchovná jednota Hostivice z.s.
se sídlem: Litovická 452,253 01 Hostivice
zastoupena panem Ing. Josefem Žeberou
ICO: t69494I2
DIč CZI69494I2
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účťu: 383235359/0800
(zaPsaný v oddílu l vloŽka L747 u spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v praze
(dále jen ,,příjemce")

Óánek r.
obecné ustanovení

Ve smyslu zákona Č. L2B1Z000 Sb., o obcítrh (obecní zřízení), ve znění pozdějšítlh předpisů (dále jen

"záko1..9 
obcírch"), zákona č. 25O12OOO Sb., o rozpočtor,ných pravidlech'územních iozpóčtů, ve zn-ění

PozdějŠÍch Pře..!nisŮ (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpoétů") poslrytuje
Poskytovatel přfremci dotaci ve výŠi a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a přílemce tuto dotaci
přijímá.

óánek II.
Výše dotace a její účet

Příjemci.je poskytována v roce 2017 neinvestiČní dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků
z rozpoČtu poskytovatele ve rnýŠi: 3OO OO0,-- Kč (slovy: třistatisíc korun českých).

čtánek III.
ZpŮsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma
stranami, a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této
smJouvy, variabilní symbol 5920í7. Dotace je poskytována jednorázově s povinností následného
vyúčtování.
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zá ktad n í oulXT""Í"lt příjemce

Přrjemce se zavazuje zejména:
ASPV:
- spoftovní den - ceny občerstvení pro děti 15 OOO,-- Kč
- atletické závody - ceny pro děti 10 OOO,-- Kč
- dětská míkulášská zábava - nadílka pro děti20 OOO,-- Kč
- cvičení pro rodiče a děti- pronájem haly, odměny 15 000,-- Kč
- Marešky - pronájem sálu 10 OOO,-- Kč
- florbal- nákup pomůcek, pronájem hřiště 15 OOO,-- Kč
- cvičení pro seniory aTfP - nákup pomůcek, pronájem sálu 10 00O,-- Kč
- sportovní gymnastika - závodní oddíl TeamGym - nákup cvičebního nářadí 60 0oo,- Kč
- orientaČní běh - provozní činnosti, tréninkouý kemp, klubové oblečení 30 0o0,-- KE

Tenisov,ý oddíl:
- nákup na nářadí na údžbu kurtů a reálu 10 00O,-- Kč- ceny pro děti, dorost, dospělí 10 oo0,-- Kč

Oddíl kopané:
- nákup spoftovního vybavení 30 0O0,- Kč- nákup tréninkového oblečení 50 OOO,-- Kč

Šachový oddít:
- nájem hrací místnosti, doplnění spotřebního materiálu, hrací pomůcky 15 000,- Kč

Příjemce je povínen použít poskytnuté finanční prostředky rnýhradně k účelu uvedenému v článkuil. této smlouvy. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na opravy a rekonstrukce
nemovitostÍ, náklady na stravovénÍ, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce
samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

O uŽití poskytnutých finanČních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní
evidenci.

příjemce je povinen provést a předložit závěrečné vyúčtování dotace a stručnou závěrečnou
1?!ávy o vyuŽití dotace, 9. t9 nejgozději do 15.01.2018. při vyúčtování předloží příjemce kopie
účetních dokladů. ke každému účetnímu dokladu musí b,ýt dotožen boklad d iéno únráac
(bankovní rnýpis či pokladní doklad).

NevyČerpané finanČní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději
do 31.12.2017, a to formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele pod variábitnírm
symbolem uvedeným v čl. In. této smlouvy.

Přrjemce j,e, rovněŽ povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na rnýše uvedený účet, jestliže
odpadne ÚČel, na ktený je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce-o této
skutečnosti dozví.

Před vrácenír,n nevyČerpaných finanČních prostředků podle odst. 5, B tohoto článku zpět na účet
poskytovatele je přÍjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele.

V PříPadě, Že bude příjemce provádět platby týkající se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen lyto operace provádět pouze z účtu, na ktený byly finanční prostředky poslqytnuty
(uveden v záhlaví smlouvy).

Přrjemce je povinen postupovat v souladu se Zásadami o poskytování neinvestiční,,ch dotací
z rozpoČtu města Hostivice.

4.

7.

B.

9.
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10. Přrjemce je povinen prŮběŽně informovat poskytovatele o všech změnách, zejména oznámít
poskytovateli do 10 dnŮ ode dne, kdy došlo ke skutečnostem, které mají nebo mohou mít za
následek záni( transformaci, slouČení či splynutí s jiným subjeKem, změňu sbtutárního orgánu
přfremce apod.

11. Přfremce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
prŤtv 

_na .nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zruŠení právnické osoby s likvidacíprovede příjemce vyúčtování ke dni lilaridace.

článet v
kontrolní ustanovení

V souladu se zákonem Č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
něktených zákonŮ (zákon o finanČní kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.255lzol2
Sb., o kontrole, kontrolní řád, je poslytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
ltených, byla dotace poslrytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poslqÁovatele a
členové příslušných orgánů poskytovatele.

Příjemce je povinen v rámci uýkonu kontrolní č]nnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve lhůtách
stanovených poskytovatelem předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré
účetní záznamy týkající se dané dotace.

článek vI
Důsledky porušení povinností příjemce

1. JestliŽe přffemce nesplní něKerou ze srných rnýše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněŽité povahy vypl,ývající z této smlouvy (vyjma čl. IV odst. 4), považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení §22zákona o rozpóčtorných pravidlech
Územních rozpoČtŮ. Přfiemce je vtomto případě povinen provést vsouladu's ustanovéním § 22
zákona o rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve rnýši
100 o/o (slovy: sto procent) z dotace specifikované v čl. il, této smlouvy, do rozpočtu
poskytovatele.

2. VeŠkeré platby jako dŮsledky poruŠení závazkťl provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

ó. vrr.
Ukončení smlouvy

smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo rnýpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhŮta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že rnýpověd' byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

1.

2.
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čtánek VIII.
závěrečná ustanovení

I. 7ásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Hostivice č, 1412017-6 ze dne I3.z.2oL7.

2. Příjemce prohlaŠuje, Že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými
fi nančními prostředky řídit.

3. Přfiemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v Údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a rnýše
poskytnuté dotace.

5. Pokud tato smlouva Či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy přísluŠnými ustanovenímí zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a č. B9l20I2 Sb., občanský zákoník.

6. Tato smlouva nab,ývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichžjeden obdží přffemce a jeden poslrytovatel.

7. V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a ÚČinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúČinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

V Hostivici dne 13,4.2017 ,.ň:r.[^'k :,^././,t/e rF

Tilotýeboqá ;ednota Hosťvlco1 u,8,
Litwická452

253 0l Hostivice
Ičo:169494t2 @
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