Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice
č. 3 – 2021
uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Obec Ratíškovice
Zastoupená:
Ing. Josefem Uhlíkem
Sídlo:
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
IČ:
IČ: 00285242
Bankovní spojení: 1443538349/0800 (Česká spořitelna)
(dále jen poskytovatel)
a

FK Baník Ratíškovice z.s.
Se sídlem:
Sportovní 1310 , 696 02 Ratíškovice
Zastoupený:
Petrem Koplíkem
IČ:
702 89 760
Bankovní spojení:
č.ú.: 674104543/0300
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z prostředků rozpočtu Obce v souladu se
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem Obce
Ratíškovice dne: 14.12.2020 usnesením č. ZO-2020/14/17.
Čl. I.
Předmět a účel smlouvy
1. Na základě této smlouvy poskytne poskytovatel ze svého účtu č. 1443538349/0800 příjemci dotaci ve
výši 460 000 Kč (slovy: Čtyřistašedesáttísíc korun českých) za účelem úhrady části nákladů na
činnost příjemce v roce 2021, z toho je 50 000 Kč na úhradu části nákladů na energie v areálu
Baníku v roce 2021 (dále jen „Podporovaná činnost“).
2. Podporovaná činnost bude prováděna v období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
3. Poskytovatel poskytne finanční dotaci v průběhu roku 2021 dle přiloženého harmonogramu plateb od
podpisu této smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice oběma stranami.
4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy a touto smlouvou.
5. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.12.2021,
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2022.
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
6. V termínu pro předložení vyúčtování dle článku II. vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na
účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II.
Další ujednání
1. Příjemce tímto deklaruje, že tuto dotaci využije na financování Podporované činnosti.
2. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních
tocích Podporované činnosti. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny
„HRAZENO Z DOTACE OBCE RATÍŠKOVICE VE VÝŠI ……. Kč“ (označeny musí být již originály
dokladů).
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3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech
prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování Podporované činnosti.
Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příjemce je povinen do 31.1.2022 předložit vyúčtování poskytnuté dotace, které bude obsahovat kopie
dokladů prokazující vznik/uhrazení nákladů na Podporované činnosti ve výši poskytnuté dotace (kopie
faktur či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se
nepovažují tzv. zálohové faktury).
5. Pokud příjemce nepoužije finanční dotaci citovanou v článku I. odstavci 1 této smlouvy k výše
dohodnutému účelu, nebo nepředloží vyúčtování dle této smlouvy nebo poruší jiný závazek či povinnost
vyplývající z této smlouvy nebo z platných právních předpisů je příjemce povinen dotaci (případně její
nesprávně použitou část) vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v této smlouvě, a to do 30 dnů ode
dne převzetí výzvy k tomuto vrácení, nejpozději však do 31.1.2022.
6. Pokud příjemce dotace nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace, je povinen
vrátit nedočerpanou část dotace do 31.1.2022.
7. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické
osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla
či adresy.
8. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem,
kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je
příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného
orgánu.
9. Poskytovatel si vyhrazuje možnost požadovat vrácení poskytnuté dotace. V případě zrušení právnické
osoby příjemce likvidací v době trvání této smlouvy je příjemce povinen o této připravované likvidaci
poskytovatele s předstihem písemně informovat a je povinen dotaci v celé výši vrátit na účet
poskytovatele před zahájením rušení právnické osoby.
10. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
11. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy o
založení evropského společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na
účet poskytovatele.
Čl. III.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
4. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet
poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být
uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
6. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a to písemnou
formou.
3. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu
příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém
případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být
doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ratíškovicích dne 4. 1. 2021

V Ratíškovicích dne 4. 1. 2021

……………………………………..
Ing. Josef Uhlík, starosta

………………………………………
Příjemce dotace
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Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice

Popis podporované činnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Náklady na odměny trenérů
Náklady na odměnu kustod, sekretář
Náklady na odměny rozhodčích
Sportovní vybavení
Kancelářské potřeby
Praní sportovního oblečení
Cestovné, doprava
Pronájem
Pitný režim

Harmonogram plateb :
Leden 2021
Únor 2021
Březen – Prosinec 2021

30 000 Kč
30 000 Kč
měsíčně 40 000 Kč
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