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I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskýnutí dotace zrozpočfrlobce VěŽnice příjemcina rok 2018 ve výši
80.000Kč (slovy osmdesáttisíckorun českých)
2. Příjemcese zayazujepouŽíttento finančnípříspěvekna zajištěnípokrytívýdajůspojenýchs
činnostíspolku l akce:Podpora fotbalu ve VěŽnici (dálejen projekt).
3. Projektbuderealizovénvobdobíod 1. l. 2018 do 31. 12.2018'
II. Zá|<|adníu stano v ení
řádně uzavtenésmlouvy
1. Finančnípříspěvekbude příjemcipoukázán poskýovatelem na ziú<Ladě
o poskytnutífinančnídotacemezi poskýovatelem a příjemcemza předpokladu,žepříjemcesplnil
povinnosti dle článkuIII. tétosmlouvy v minulémobdobí.
2. Finančnípříspěvekse poskyuje příjemciryhradně na výšeuvedenéúčelyuskutečněné
v období
č.
dle ustanovení I. tétosmlouvy.
3. Na poskýnutí finančníhopříspěvku neníprávní nárok.
4. Dotaceje slučitelnás podporouposkytnutouz rozpočtujiných územníchsamosprávnýchcelků,
pokud to pravidla pro
státníhorozpočtunebo strukturálníchfondůEvropských společenství,
poskytrrutítěchto podpor nevylučují.Výše poskytnuých dotacína akci všakv takovémpřípadě
nesmípřesáhnout I00% celkových uztatelných nákladůna akci.
5.UznateInénáklady akcejsou ty, kteréjsou v jednorázovémvztahuk akci. Týo náklady musí
odpovídatzásadám zdravéhofinančníhořizetí, zvláštěefektivnosti a hospodárnosti:
6. Neuznatelnénáklady, kterénelze zahrnoutdo celkových uznatelných nákladůjsou:
a) mzdy, platy, odměny, dary apeněžitáplněníposkytovaná jako výhry nebo oceněníúčastníkům
nebo výhercůmprojektůsportovního'kulturního,společenského
a jim podobnéhocharakteru,
b) náklady na pohoštění,
občerstvení
s výjimkou věcných cen, pohoštění
a občerstvení
v rámci
rea|izaceprojektůpro děti amládež (např. sladkéodměny),
c) nákup věcí osobníspotřeby'jež přímo nesouvisejís účelemdotace,
d) leasingy a úhradyúrokůz půjčeknebo zákonných sankcí,
e) nespecifikovanélydaje (tj. vydaje, kteréne|zeúčetně
doloŽit),
f) člensképříspěr,kystřešnímorganizacím,
g) náklady, kterénejsou spojenys činnostía aktivitami danéhosubjektuuvedenýchv Žádosti,
h) náklady, kterénejsou spojeny s danou akcí uvedenou V žádosti,
i) nákup alkoholických nápojů,omamnýchlátek, včetnětabákovych vyrobků.
j) dotacea finančnídary,

k) penále, pokuty, náhrady škoda manka,

příjemce
l. o činnosti
spolku
zpracÚIjls;.-'il*T::H:i1ffii-u.i, kterou
postoupí
obecnírnu

úřaduke zveřejněnív obecnim zpravodajia na webovéstránceobce do 31. 1. následujícíhoroku.
2. Příjemceje povinen předloŽit vyúčtování
příspěvkufonnou doloŽeníkopií účetních
finančního
dokladůdo 15.2. následujícího
kalendářníhoroku.
3. Příjemcedotaceje povinen prezentovatobec napozvánkách a plakátechk podpořenýmakcím.
IV. Další ujednání
1. Pokud bude objektivnězjištěno,žeposkytnutyfinančnípříspěvek'případnějeho část,byl pouŽit
jinak, neŽje uvedenov čl.I. odst.2 tétosrnlouvy,je příjerncepovinen vrátitposkýovateli
předmětnýfinanční$říspěvek,případnějeho část,v termínustanoveném
poskytovatelem.
2. Poskytovatelsi, ťe smyslu zákona č.32012001Sb., o finančníkontrole, vyhrazujeprávo kontroly
pouŽiti poskytnutych ťrnančních
prostředků.
3. Právo kontroly a sankcev případěneoprávněného
použitíprostředkůjsou nepromlčitelné.
Y . Závěrečné ustanovení
l. Smlouva je vyhotovenave dvou stejnopisech,znichŽposkytovatel i příjemceobdržípo jednorn
vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemnýchdodatkůschválenýchZastupitelstvemobce
VěŽnice a podepsanýchoprávněnýmizástupci obou smluvníchstran.
3. Smluvnístranyprohlašují,žese s obsahemtétosrnlouvy seznámi|ya žesmlouvaplně vyjadřuje
jejich pravou a svobodnouvůli.
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