
w Město Hostivice
Městský úřad Hostivice

Ev.č.: 56lFlNl2021

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostivice (dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

Město Hostivice
lČ: 0o241237
DlČ: czoo2412g7
Sídlo: Husovo náměstí 13,253 80 Hostivice
Zastoupen: lng. arch. Klárou Čápovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a,s.
Číslo úďu: 388o3o379/o8oo
(dále jen,,poskytovatel")

a

N_ázev spolku: Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.
lČ:16949412
Sídlo: Litovická 452,253 01 Hostivice
Zastoupen: lng. Josefem Žeberou
Bankovní spojení: ČS a.s,
Číslo účtu: 383235359/0800
(zapsaný u spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Prazeoddít L, vložka 1747
(dále jen ,,příjemce")

článek t.
obecné ustanovení

Tato veřejnoPrávní smlouva o poskytnutí dotace zrozpočtu města Hostivice na rok2021
(dále jen ,,smlouva") je uzavřena ve smyslu § 85 zákona č. 128l2ooo sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, § 10a zákona é.25}l2ooo Sb,, o rozpočtových
Pravidlech Územních rozpoČtŮ, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle zásad pro poskytování
neinvestiČních dotací zrozpoáu města Hostivice schválených Zastupitelsivem města
Hostivice 13. února 2017.
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Clánek ll.
Výše a úče! dotace

Výše poskytnuté neinvestiční dotace činí 478 000 Kč (slovy ětyňstasedmdesátosmtisíckorun)

Dotace se poskytuje účelově, na tyto konkrétní aktivity a akce v souladu s žádostí o dotaci
podanou př'ljemcem:

OddílASPV: celkem 130 000 Kč.

o Hostivické olympijské hrátky - odměny, pracovní potřeby na akci 10 000 Kč.

. Nebojte se Královny sportu ATLET|KY - závody, pronájem, odměny a pracovní
potřeby na akci 5 000 Kč.

o Víkend pro rodiče a děti- náklady na ubytování, stravování, cestovné, potřeby na
akci, odměny 20 000 Kč.

o Dětská Mikulášská - odměny, pracovní potřeby na akci 20 000 Kč,

o Víkend pro seniory - ubytování, stravování, cestovné, odměny 10 000 Kč.

. Pochody pro seniory, akce - cestovné, vstupné 5 000 Kč.

. podpora činnosti oddílu: cvičení pro rodiče a děti- cvičební nářadí a pomůcky,
odměny, pronájem tělocvičny, sportovní výlety 10 000 Kč.

o Florbal: nákup tréninkorných pomůcek a potřeb, pronájem hřiště, nákup dresů,
odměny, cestovné 10 000 Kč.

. cvičení pro seniory a zdravotně postižené civilizační chorobami- pronájem sálu,
cvičební pomůcky a nářadí 10 000 Kč.

. Sportovní gymnastika - TeamGym - cvičební nářadí a pomůcky, nájem tělocvičny,
dresy, odměny 30 000 Kč.

Oddíl orientačníběh: celkem 40 000 Kč.

. Tréninkové kempy a akce pro veřejnost.

Oddíltenisový: celkem 90 000.- Kč.

. Nákup antuky 25 000 Kč.

. Nářadí a náčiní na údžbu kurtů areálu 5 000 Kč.

. Organizace a ceny pro turnaje 5 000 Kč.

. Oprava odrazové zdl 15 000 Kč.

o Rekonstrukce elektrických rozvodů 40 000 Kč.
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Musher klub Tlapky v tahu: celkem 35 000.- Kč.

o Musherský závod Tlapkros - závod v běhu se psem - čipová časomíra, ceny a
odměny, služby a potřeby zajišťující pruběh akce.

Oddíl kopané: celkem 165 000.- Kč.

Fotbalové soustředění pro děti a mládež 70 000 Kč.

Sportovnívybavení pro mládež 50 000 Kč.

Kultivace fotbalové plochy 45 000 Kč.

Oddíl šachorný: celkem 18 000.- Kč,

o Uspořádání dvanáctého otevřeného šachového turnaje - náklady spojené s turnajem,
pronájem místnosti, doplnění a obnova materiálu.

čtánek llI.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z ÚČtu

poskytovatele na účet příjemce, variabilní symbol 562021, do 30 kalendářních dnŮ od
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Dnem poskytnutí dotace se rozumíden odepsánífinančních prostředků z úětu
poskytovatele.

Clánek lV.
Práva a povinnostismluvních stran

Příjemce dotaci přijímá azavazuje se ji použít výhradně k účelu uvedenému v článku
ll. této smlouvy. Příjemce je povinen postupovat v souladu se Zásadami pro
poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Hostivice,

Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na opravy a rekonstrukce nemovitostÍ,

náklady na stravování, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce

samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod, Dotace
nesmí být použita na nákup návykových látek (např. alkohol, cigarety apod.). Dotaci
též nelze použít na financování podnikatelských aktivit příjemce. Př'tjemce je povinen
použít dotaci účelně, efektivně a hospodárně,

o užití poskytnutých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou
průkaznou účetní evidenci. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů
uskutečněných v roce poskytnutí dotace. Dotaci nelze převádět do následujícího
kalendářního roku.

1.

1.

2.
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4. V případě, že bude příjemce provádět platby týkající se dotace formou
bezhotovostního převodu, je povinen tyto operace provádět pouze z účtu, na ktený

byly finanční prostředky poskytnuty (uveden v záhlaví smlouvy).

5. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je pňjemce povinen vrátit nejpozději do
31.12,2021, a to formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele pod
variabilním symbolem uvedeným v článku lll. této smlouvy.

6. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na výše uvedený
účet, jestliže odpadne účel, na ktený je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne,
kdy se příjemce o této skutečnostidozví,

7. Příjemce je povinen do 31.12.2021 provést a předložit závěrečné vyúčtování dotace
na formuláři stanoveném v příloze Zásad pro poskytování neinvestičních dotací
z rozpočtu města Hostivice. Při vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů,
Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní
výpis či pokladní doklad).

8. Po ukončení projektu, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku, předloží
příjemce stručnou závěrečnou zprávu o využitídotace, ve které shrne průběh všech
podpořených aktivit (počet zúčastněných členů, rozsah odvedené práce apod.).
Podle svých možnostídoručí příjemce tuto zprávu i v elektronické podobě umožňující
jejízveřejnění.

9. Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst, 4 a odst. 5 zpět na
účet poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele.

10. O veškených změnách údajů uvedených ve smlouvě, ke kteným dojde po uzavření
smlouvy a před finančním vypořádáním dotace, je příjemce povinen informovat
poskytovatele nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku, Příjemce je dále povinen
oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy k nim došlo, vznik skutečností, které
mají nebo mohou mitza následek zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
subjektem.

í 1. Příjemce může v průběhu roku požádat poskytovatele o změnu určení části dotace.
Bez schválenízměny není možné prostředky z poskytnuté dotace použít na jiné
aktivity.

í2. Pokud dojde k přeměně právnické osoby, je příjemce povinen zajistit, aby práva
a povinnostize smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh
na ukončenísmlouvy. V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede
příjemce vyúčtování ke dni likvidace.

í3. Poskytovatelje oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č.32012001 Sb., o
finančníkontrole ve veřejné správě a o změnách něktených zákonů, v platném znění.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodžení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace a vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost.

í4. Příjemce dotace bude uvádět na tiskovinách vydaných ke konané akci (např. na
pozvánce) nebo jiným vhodným způsobem informaci, že činnost byla podpořena z
rozpočtu města Hostivice.
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článek V.
Důsledky porušení povinností příiemce

Jestliže příjemce nesplní některou ze srných výše uvedených povinností, popř. poruší
jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy, považuje se toto
jednáníza porušení rozpočtovékázné ve smyslu ustanovení§ 22 odst. 2zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
vrátit neoprávněně použité nebo zadžené prostředky na účet poskytovatele.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

článer V!.
Zrušení smlouvy, výpověd' smlouvy

Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo výpovědí.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé smluvnístraně. V případě pochybnostíse má zato, že výpověd'
byla doručena 5, dnem od jejího odeslání.

č!ánek Vll.
závěrečná ustanovení

Poskytnutídotace a uzavřenítéto veřejnoprávní smlouvy schválilo Zastupitelstvo
města Hostivice svým usnesením č.ZM-1712021-25 ze dne 22,03,2Q21,

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichžjeden
obdží poskytovatel a jeden příjemce.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatelje povinen zveřejnit tuto smlouvu
postupem dle § 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodnítajemství
a souhlasíse zveřejněním této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se
dohodly o celém jejím obsahu

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

1.

1.

2.

Hostivice dne 4/*' Hostivice dne .tr//,aaz

Tělovýchovná jednotafistivicu, z,s,

253 01 Hostivice 6\
tčo: 169 49 4l2 v,
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