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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanČního příspěvku
na podporu činnosti organizace

Smluvní strany
l.

OBEC Šaratice

se sídlem:

Náves 83, 683 53 ŠARATICE

lČ:

00292346

Účet:
zastoupená:
( dále jen obec )

Karlem Kaloudou — starostou

a
2.

ŘImskokatolická farnost Šaratice

se sídlem:

Náves 1, 683 52 Šaratice

IČ:

61729949

registrace u MK ČR:

8/1-07-343/1994

účet'
zastoupená:
farnosti
( dále jen ŘKF)

P. Mgr.,8c. Petrem Pavlem Severinem, OPraem, administrátorem

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelová
dotace z rozpočtu obce Šaratice:
I.
l. Obec touto smlouvou poskytuje příjemci finanční dotaci ve výši 45.000,- KČ (slovy
čtyřicetpettisíckorunčeských) na Akci:
úhrada provozních výdajů a neinvestičních nákladů, přímo souvisejících
s mimoŠkolními aktivitami a Činností dětí a mládeže s bydliŠtěm v obci Šaratice
(poplatky za pronájem hřišť' nebo prostor pro výkon Činností, nákupy a popř.
opravy potřebného vybavení a pracovních potřeb či pomůcek, cestovní náklady do
míst oficiálních soutěží apod.) organizovanými a zabezpečovanými příjemcem.
Příspěvek se poskytuje dle žádosti ze dne 25.03.2021, tato žádost tvoří nedílnou součást
této smlouvy. Příspěvek se poskytuje na položky uvedené v žádosti ze dne 25.03.2021.
Příjemce prohlašuje, že od obce tento příspěvek na uvedený účel bez jakýchkoliv výhrad

přijímá.

2. RKF se zavazuje použít prostředky neinvestiční dotace výhradně pro účel uvedený v ČI. I,
odst. l této smlouvy a odpovídá za jejich hospodárné využití.
VYMEZENÍ POJMŮ PROVOZNÍ A NEINVESTIČNI VÝDAJE
Pro účely realizace této smlouvy jsou definovány tyto pojmy:
Provozní výdaje:
a) pronájem hřišť' nebo prostor pro výkon činností (v majetku jiných subjektů než
žadatel)

b) proplacení oprávněných (viz. Vyhláška o cestovních náhradách) a nezbytných
cestovních výdajů na dopravu dětí do míst oficiálních soutěží a utkání apod., povinný
účastnický (registrační poplatek) za účast dětí na oficiálních soutěžích a akcích
Neinvestiční výdaje
a) nákupy, opravy a údržba vybavení, pracovních a ochranných potřeb, speciální oblečení
(dresy apod.), materiálu a pomůcek určených přímo pro potřeby výkonu zájmové
činnosti dětí.
b) Opravy a údržba majetku ŘKF Šaratice
" Opravou se odstraňuje částečné fýzické opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu

3.

4.
5.

6.

" Udržováním se zpomaluje fýzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují
drobnější závady.
Neuznatelné výdaje - všechny mimo uvedené výše, zejména pak:
a) jiné provozní výdaje (energie, telefony, poštovné, kancelářský materiál, propagace, aj.),
b) leasing, půjčky a jejich splátky
C) mzdy a jiné odměny zaměstnanců či jiných osob, ostatní osobní náklady a odvody na
sociální a zdravotní pojištění,
d) nákup nemovitostí a výdaje na pořizování nových staveb
d) ostatní cestové a cestovní náhrady
r
ŘKF zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, řádné a oddělené
sledování použitých prostředků příspěvku. ŘKF odpovídá za řádné vedení a viditelné
označení účetních dokladů prokazujících použití dotace z prostředků rozpočtu obce
Šaratice.
Použití prostředků na případné dofinancování neinvestiční i investiční akce, financované
s využitím i jiných veřejných dotačních zdrojů (např. jmKraje) je možné a není porušením
podmínek této smlouvy.
Příjemce předloží kdykoliv v průběhu roku na požádání orgánu obce vyúčtování
použitých prostředků dotace a poskytne všechny doklady a informace pro účely provedení
kontroly použití prostředků a kontroly dodržení podmínek této smlouvy bez zbytečného
prodlení.
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci od 1.1.2021, nejpozději do 15.11.2021. Čerpáním

dotace se rozumí úhrada výdajů hrazených z dotace.
7. Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit:
-

dotace musí být použita toliko na účel podpory činnosti dle ustanovení této smlouvy,
výše uvedeného účelu musí být dosaženo do 15.11.2021,
vyúčtování použití dotace na předepsaném formuláři musí být předloženo obci
nejpozději do 15.11.2021.
8. Příjemce se zavazuje, že při propagaci akce bude uvádět Obec Šaratice jako poskytovatele
části finančních prostředků. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci
souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace akce.
9. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jejím ukončení bude dbát dobrého
jména poskytovatele a akci bude realizovat v souladu s právními předpisy.
10. Žádné další podmínky související s účelem poskytnuté dotace smluvní strany
nesjednávají.
11. Poskytnutí této dotace bylo schváleno na jednání zastupitelstva obce Šaratice ZO č.
1/2021 dne 27.01.2021 pod bodem ZO 1/2021/14 - schválení podmínek programu. Znění této
smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Šaratice č. 6/2021 dne 28.04.2020 pod bodem
ZO Č. 6/2021/5b.
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II.
1. Obec vyplatí dotaci příjemci na účet číslo
do pěti dnů od uzavření této
smlouvy. Smlouva je uzavřena dnem, kdy dojde k jejímu podpisu všemi jejími účastníky
(tj. dnem podpisu posledního účastníka).
2. Použije-li příjemce prostředky k jinému účelu než je uvedený v této smlouvě, považují se
tyto prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen
vrátit takto neoprávněně použité prostředky včetně penále dle platných právních přepisů.
3. V případě nedočerpání dotace se příjemce zavazuje vrátit nepoužité peněžní prostředky na
účet obec číslo
nejpozději do 15.11.2021.
4. Nevrátí-li příjemce v termínu vyúčtování nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele,
považují se tyto prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen
vrátit takto neoprávněně použité prostředky včetně penále dle platných právních přepisů.
5. Nepředloží-li příjemce řádně a včas vyúčtování dotace, je povinen vrátit 100 % příspěvku
na účet poskytovatele včetně penále dle platných právních přepisů.
6. Příjemce je povinen umožnit orgánům obce provést kontrolu čerpání dotace po dobu S-ti
let následujících po roce, v němž byla dotace poskytnuta.
P

III.
l. V případě přeměny příjemce (právnické osoby) nebo zrušení příjemce (právnické osoby)
s likvidací je příjemce povinen obec o této skutečnosti neprodleně, tj. nejpozději do 10
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat. V případě přeměny příjemce
(právnické osoby) dojde k přechodu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících na
právního nástupce příjemce. V případě zrušení příjemce (právnické osoby) s likvidací je
příjemce povinen dosud nevyčerpané poskytnuté finanční prostředky na základě této
smlouvy bezodkladně vrátit na účet obce číslo
nejpozději do 10 dnů
ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací příslušným orgánem této
právnické osoby.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a že text této smlouvy si přečetli a stvrzují svými vlastnoručními
podpisy, že odpovídá jejich pravé vůli.

V Šaraticích dne
za poskytovatele:

Karel Kalouda
starosta obce

30 -OL" 2021

V Šaraticích dn,

3q "OL" 2021

za příjemce:

P. Mgr., Be. Ň//' Pavel Severin, OPraem
administrátor ŘKF Šaratice
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