SMLoUVA

o Po§kYtnutí dotace z

č.6l2017

programu ,,Podpora spolků pracujícíchs mládeží''
uzavŤená

Podle § 10a zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znéni pozdějších
PředPisŮ (dále jen Zákon) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z dotáčního prog.u-u ,,podpora
sPolkŮ Pracujících s mládeží" schválených zastupitelstvem městyse dne 1 .6.2016.
Městys Chodová PIaná
se sídlem: Pohraniční stráňe I29, 348 13 Chodov áPIaná
zastoupený starostou Ctiradem Hiršem

ICO:

00259861

DIČ: CZ0025986I
bankovní spojení: 1980728359 / 0800
(dále jen poskýovatel)
a

TJ Slavoj Chodová Planá,

z.s.
se sídlem: Husitská 470,34813 ChodováPIaná
zastoupena: Sášou Sukem - předsedou spolku
registrace: L 41 vedená u Krajského soudu v Plzni ze ďne

ICO:

182 51

25I

15.L20I6

bankovní spojení: 159051942 / 0300
(dále jen příjemce)

1,

čtánek I.
všeobecná ustanovení
PoskYtovatel zveřejnil dne I0.4.20I7 program,,Podpora spolků pracujícíchs mládeži,,(dále jen
Program) na své Úřední desce. Účelem tohoto Programu je finančnípoapÓ.a aktivit spolků pracujících
s mládeŽi nauzemi Poskýovatele. Dne 24.5,2017 (v termínu pro podání žádostí) podal pri;.*." žádost o
PoskYtnutí dotace z tohoto Programu, která obsahovala všechny náležitosti uvedené v § 10a odst. 3
Zákona (dále jen Žádost). Předmětem této smlouvy je poskýnutí dotace příjemci z rozpočtu městyse
Chodová Planá, za úČelemrealizace činnosti, uvedené v jeho žádosti o poskýnutí dotace.
PoskYtnutí dotace bylo Žadateli schváleno usnesením č. 90.16. z 21. zasedání Zastupitelstva městyse
konaného dne 14.6.2017

2.

.

Vymezení účeluposkýnuté dotace:
Příjemce se zavanlje použítdotaci k úhradě nákladů: spojených
v

re

gistrovaných soutěžích.

s

výchovou dětí a mládeže'

čHnek II.
Výše dotace, účelpoužitía termín realizace
PoskYtovatel Poskytne příjemci finančnídotaci zrozpoětl městyse Chodová planá dle čl. I. této smlouvy
v souladu s výŠeuvedeným usnesením dle čl, I. v celkové vyši 80.000,_ Kč (slovy: osmdesát tisíc korun
českých).
Dotace je účelověurčena na úhradu neinvestičníchnákladů v roce 2017 takto:
- práce trenérůmládeže v rámci Programu ,,Sport ANO, drogy NE.'

-

materiál, doprava a nájem prostor
letní sporlovní kemp

//

ČHnek III.
Způsob poslrytnutí dotace
Úsnesení bude příjemci poskýnuta převodem finanČních
uved"rreho
výše
na
zál<7aďé
Finančnídotace
piostředků na účetžadate\e uvedený v záh\aví této smlouvy po provedení veřejnosPrávní kontrolY ve
s-y.t,, zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole a po předložení předepsaného formuláře "VYuŽití
schválené dotace".

ČHnek IV.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
1. příjemce se zavazuje použitprostře-dÉy dotace výlučnána činnost podle č1. II. smloUvY,

&

to Při dodrŽení

podmínek této smlouvy.

2.

příjemce odpovídá za hospodámé polůítídotace, které bude doloženo řádnými úČetnímidokladY,

1

J.

Příjemce je oprávněn použítprostředky dotace v souladu s čl. IX. Pravidel.

4.

příjemce zajísti ve svém účetnictví,v souladu

5.

příjemce je oprávněn použítdotaci v průběhu příslušnéhokalendářního roku. ProstředkY dotace nelze
bez souhlasu poskytovatele převádět do roku následujícího.

6,

příjemce je povinen na lryžádání předložit poskýovateli veškerépotřebné podkladY k Provedení
kontroly použitía dodržení účelovostipoužitídotace a dodržení podmínek smlouvY.

obecně platnými předpisy, zejména zákonem
563lI99I Sb., o účetnictví,v platném znéní,řádné sledování použitých prostředkŮ dotace.
s

Č,

Finančnívypořádání dotace, pro možnost čerpanídotace je povinen příjemce předloŽit Poskýovateli
nejpozději v termínu do 8.1Ž. příslušnéhoroku na jenž byla dotace poslrytnuta, na PředePsaném
formu6ři pro využitídotace, který obdržípři podpisu smloulry. Přiiemce doloŽÍ vYÚČtovaní ČerPání
kladů
iednávek. kooi
účetníchdo
tace orisinál
doklad
daiů

7.

8.

příjemce je povinen v termínu stanoveném poskýovatelem vrátit na úČetposkytovatele neoPrávněně
po.rzito piostředky dotace, jqichžv}še byla,iištěnu kontrolou provedenou podle odst. 6 nebo kontrolou
závérečiéhovyhódnocení.-Termín pro vrácení prostředků dotace stanoví poskýovatel v PÍsemnéýzvé
příjemci.

9.

příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech zménách, které by mohlY Při zPětném
vymáháni piostředků dotace áoršit pozícíposkýovatele s ohledem na dobytnost pohledávek, Zďlména
jó příjemcó povinen oznámít poskytovateli změny jeho právní formy, změny vosobách statutárních
zástupců a dalšízměny související s činností,naniž se dotace účelověposkytuje.

10. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačníhotitulu a výše poskýnuté dotace.
1

je povinen řádně uschovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatkŮ a její PřÍlohY,
veŠkeréoiigi.raty účetníchdokladů a dalšídokumenty související s rea\izací ÚČelu dotace Po dobu 10 let
od ukončení financování účeludotace. Doklady budou uchovány v souladu se zákony Č.563lI99I Sb., o
účetnictvíazákonač,49912004 Sb,, o archivnictví a spisové službě.

1. příjemce

ClánekV.

Porušení rozpočtovékázné
l. PouŽije-li příjemce poskytnutou dotaci k jinému účelunež je uveden v článku II. dopustí se porušení
rozPoČtovékázné a v souladu se Zákonem poskytovatel nařídí odvod za porušenírozpočtovékázně a

'l/

příslušnépenále.

2. Za méně závaŽné porušenípodmínek dle článku IV. je uloženíodvodu za porušení rozpočtov é kázně
niŽŠÍ.Vtakovém případě uložíposkytovatel odvod za porušení rozpočtovékázně vtozmezi 10-50%

z ČástkY poskytnutých finančníchprostředků, v souvislosti
rozpočtovékázně.

s

jejichž použitímdošlo k porušení

čHnekVI.

závérečná ustanovení
NesPlnÍ-li Příjemce svoji povinnost dle článku IV., bod 7, tím, že nepředloží ve stanoveném termínu využiti
schválené dotace, ztrácí v příslušnémroce na poskýnutí dotace nárok.

1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžmákaždý platnost originálu akaždáze smluvních
stran obdrŽÍ po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že
tato smlouva byla sepsána na záklaďě pravdivých údajůa je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují
podpisy oprávněných zástupců na této smlouvě.

2.

Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

J.

ZměnY v této smlouvě lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků k této
smlouvě.

4. Součástítéto smlouvy je formulář

pracujících s mládeží".

o

VYUŽITÍ SCHVÁLENE DOTACE z Programu,,podpora spolků

V Chodové Plané dne:27.6.2017

Poskytovatel
Městys Chodová Planá
starosta ctirad Hirš

TJ sLAvoJ
cHoDovÁ planÁ, z.s.
předseda

lČo: t82

51 251

