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oBEC vĚŽmcr

Smlouva o poskytnutí finančnídotace
z rozpočtu obce Věžnice

se sídlem:
Věžnice9
zastoupená:
Ing.JosefemMálkem
starostou
ICO: 00268461
DIČ:CZOO268461
a
SK Věžnice
se sídlem:Věžnice 9,582 52Yěžnice
zastoupeným: Bohuslavem Chalupníkem
IČo: 15059871
bankovní spojení: 123187 338/0300
(dále jen příjemceJ
uzavírqí tuto smlouvu
I. Předmět smlouvy
je
1. Předmětemsmlouvy poskýnutí dotacez rozpočtl:obce VěŽnice příjemcina rok 20 18 ve výši
80.000Kč (slovy osmdesáttisíckorun českých)
2.PÍíjemcese zavazujepoužíttento finančnípříspěvekna zajištěnípokry.tívýdajůspojenýchs
činnostíspolku l akce:Podpora fotbaluve VěŽnici (dálejen projekt).
3. Projektbuderealizovánv obdobíod 1. 1.2018 do 31. 12.2018,
II. Zál<|adní u sta n ov ení
1. Finančnípříspěvekbude příjemcipoukázán poskytovatelemna záHaďě řádně uzavÍetésmlouvy
o poskynutí finančnídotacemezi poskýovatelem a příjemcemza předpokladu,žepříjemcesplnil
povinnosti dle článkuIII. tétosmlouvy v minulémobdobí.
2. Finančnípříspěvekse poskyuje příjemcivýhradněna výšeuvedenéúčelyuskutečněné
v období
dle ustanoveníč.I. tétosmlouvy.
příspěvkuneníprávnínárok.
3. Na poskýnutí finančního
4. Dotaceje slučitelnás podporouposkytnutouz rozpočtujiných izemnich samosprávnýchcelků'
pokud to pravidla pro
státníhorozpočtunebo strukfurálníchfondůEvropských společenství,
poskýnutí těchtopodpor nevylučují.Výše poskýnutých dotacína akci všakv takovémpřípadě
nesmípřesáhnoutI00% celkových uznate|nýchnákladůna akci'
S.Uznatelnénáklady akcejsou ty, kteréjsou v jednorázovémvztahu k akci. Týo náklady musí
odpovídatzásadám zdravéhofinančníhoŤizení,zvláštěefektivnosti a hospodárnosti:
6. Neuznatelnénáklady, kteréneIzezahrnout do 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
rca|izaceprojektůpro děti am|ádež(např. sladkéodměny),
c) nákup věcí osobníspotřeby,jeŽ přírnonesouvisejís účelern
dotace,
d) leasingy a úhradyúrokůz půjčeknebo zákonných sankcí'
e) nespecifikovanérrydaje(!i. lydaje, kteréne|zeúčetně
doloŽit),
f) člensképříspěvky střešnímorganizacím,
g) náklady, kterénejsou spojeny s činnostía aktivitami danéhosubjektuuvedenýchv Žádosti,
h) náklady, kterénejsou spojeny s danou akcíuvedenouV žádosti,
i) nákup alkoholických nápojů,omamnýchlátek, včetnětabákovýchlyrobků.
j) dotacea finančnídary,

k) penále' pokuty, náhrady škoda manka,

příjemce
postoupí
1.o činnosti
spolku
'p.".ÚTl,;.H:lxT:ffiÍi:li:iou.i,kterou
obecnímu

úřaduke zveřejněnív obecnim zpravodajia na webovéstránceobce do 31. 1. následujícíhoroku.
příspěvkufonnou doloŽeníkopií účetních
2. Příjemceje povinen předloŽitvyúčtování
finančního
dokladůdo 15. 2. následujícíhokalendářníhoroku.
3. Příjemcedotaceje povinen prezentovatobec napozvánkách a plakátechk podpořenýmakcím.

IV. Datšíujednání
jehočást'byl pouŽit
poskytnuý
příspěvek,
případně
1.Pokudbudeobjektivně
zjištěno,
že
finanční

jinak, nežje uvedenov čl.I. odst' 2 tétosrnlourry,je příjerncepovinen vrátitposkýovateli
předmětný finančnípříspěvek,případnějeho část,v termínustanovenémposkytovatelem.
2. Poskýovatel si, ve smyslu zákona č,.32012001Sb., o finančníkontrole, vybrazuje právo kontroly
p oužitíposkytnutých fi nančníchprostředků.
pouŽitíprostředkůjsou nepromlčitelné.
3. Právo kontroly a sankcev případěneoprávněného
Y. Závěrečnéustanovení
l. Smlouvaje vyhotovenave dvou stejnopisech,znichŽ poskytovateli příjemceobdržípo jednom
vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemnýchdodatkůschválenýchZastupitelstvemobce
VěŽnice a podepsanýchoprávněnýmizástupci obou smluvníchstran.
3. Smluvnístranyprohlašují,Žese
s obsahemtéto
smlouvy seznámi|yaŽe smlouvaplněvyjadřuje
jejich pravou a svobodnouvůli.

Ve Věžnicidne:23.4.2018
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