
vEŘEJ NopRÁvn í sr"| LoUvA
o poskytnutídotace z rozpočtu města Hostivice

(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

Město Hostivice
se sírClem: Husovo nám. 13, 253 B0 Hostivice
zastoupené: Ing, arch. Klárou Čápovou, starostkou města
ICO:00241237
DIČ CZOO24I337
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388030379/0800
(dá le jen,,poslq/tovatel")

a

Název spoIku: Tělor{chovná jednota Hostivice, z.s.
se sídlem: Litovická 452,253 01 Hostivice
zastoupen: Ing. Josefem Zeberou
ICO:. t69494t2
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 383235359/0800
(zapsaný u spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložl<a 1747
(dále jen ,,přfemce")

Óánet r.
obecné ustanovení

Tato veřejnoprávní smlouva o poslrytnutí dotace z rozpo&u města Hostivice na rok 2019 (dále jen
,,smlouva") je uzavřena ve smyslu § 85 zákona č, L28l2000 Sb., o obcích (obecní zYízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 10a zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a podle Zásad pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Hostivice schválených
ZastupitelsWem města Hostivice 13. Února 2017.

č!ánek rr.
Výše a úče! dotace

Výše poslrytnuté neinvestiční dotace činí 463 000 Kč (slovy čtyřistašedesáttřitisíckorun)

Dotace se poslqtuje účelově, na §lto konkrétní aktivity a akce v souladu s žádostí o dotaci podanou
příjemcem:

Oddí! ASPV: celkem 2OO 0OO,-- Kč.
. Spoftovní den v dubnu - služby, odměny, pracovní potřeby na akci 15 000,-- Kč.
o Atletické závody - služby, odměny a pracovní potřeby na akci 15 000,-- Kč.
. Dětská mikulášská zábava - nadílka pro děti 20 000,- Kč.
. Víkend pro rodiče a děti v květnu - ubytování, lehké stravování, cestovné, odměny

20 000,-- Kč.
. Víkend pro seniory v prosinci- ubytován| cestovné, odměny 10 000,-- Kč.
o Pochody pro seniory - cestovné, vstupné 10 OOO,-- KČ.
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. cvičení pro rodiče a děti - pronájem tělocvičných prostor, cvičební nářadí a pomůcky
20 000,_ Kč.

. Florbal- nákup pomůce( pronájem hřiště, dresy, odměny, cestovné 20 000,-- Kč.

. Cvičení pro seniory aTfP - cvičební pomůcky, pronájem sálu 20 000,-- Kč.

. Spottovnígymnastika - nákup cvičebního náiadí, nájem, dresy, odměny 50 000,-- Kč.

Orientační běh: celkem 36 O00,-- Kč.
o Provozníčinnosti oddílu 8 000,-- Kč.
o Technické zabezpečení 15 000,-- KČ.
. Orientační hra a dalšíakce pro veřejnost 13 000,-- Kč.

Tenisov,ý oddíl: celkem 40 O00r-- Kč.
. Nákup antuky 18 000,-- KČ.
. Nářadí na údržbu kuftů a areálu 12 000,-- Kč.
. Ceny pro děti, dorost a dospělé 10 000,- Kč.

Musher klub Tlapky v tahu: celkem 20 O00,-- Kč.
. canicrossorný závod Tlapkros - závod běhu se psem - čipová časomíra, ceny, cestovné, služby

a potřeby zajišťujírcí průběh akce.

Oddíl kopané: celkem 15O OO0,-- Kč.
. Sportovní vybavení- sportovní batohy, fotbalové chrániče 53 000,-- Kč.
. Čtyři sady fotbalorných dresů 50 OOO,-- Kč.
o Fotbalové soustředění pro děti a mládež 47 000,-- Kč.

Šachový oddíl: cetkem 17 OOO,-- Kč.
. otevřený šachový turnaj - nájem hrací místnosti, doplnění spotřebního materiálu, hrací

pomůcky.

čIánek III.
Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na
účet příjemce, variabilní symbol 602019, do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

2. Dnem poslrytnutí dotace se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poslrytovatele.

áánek Iv.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Přfemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k účelu uvedenému v článku II. této
smlouvy. Přfemce je povinen postupovat v souladu se Zásadami pro poslrytování neinvestičních
dotacíz rozpoČtu města Hostivice.

2, Poslrytnuté finanční prostředky nelze použí| na opravy a rekonstrukce nemovitostí, náklady na
stravování, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky
z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. Dotace nesmí b,ýt použita na nákup návykouých
látek (např. alkohol, cigarety apod.). Dotaci též nelze použít na financování podnikatelslcých
aktivit přfremce. Přfemce je povinen použít dotaci účelně, efektivně a hospodárně.

3. O užití poslqrtnutých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou ÚČetní
evidenci. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladŮ uskutečněných v roce poslrytnutí dotace.
Dotaci nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
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6.

7.

4,

5.

9.

10.

V případě, že bude přfremce provádět platby týkající se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen §/to operace provádět pouze z ú&u, na ktený byly finanční prostředky poskytnuty
(uveden v záhlaví smlouvy).

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do 3I.I2.20I9, a
to formou bezhotovostního převodu na účet poslqrtovatele pod variabilním symbolem uvedeným
v článku III. této smlouvy.

Přfremce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne účel, na ktený je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.

Příjemce je povinen do 3L,I2.2019 provést a předložit závěrečné vyúčtování dotace na formuláři
stanoveném v příloze Zásad pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Hostivice. Při
vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů. Ke každému účetnímu dokladu musí b,ýt
doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad).

Po ukončení projektu, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku, předloží příjemce stručnou
závěrečnou zprávu o využití dotace, ve které shrne průběh všech podpořených aktivit (počet
zúástněných členů, rozsah odvedené práce apod.). Podle srných možností doručí přfremce tuto
zprávu i v eleKronické podobě umožňujícíjejí zveřejnění.

Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 4 a odst. 5 zpět na účet
poskytovatele je přfemce povinen o této skuteČnosti informovat poskytovatele.

O veškených změnách údajů uvedených ve smlouvě, ke kteným dojde po uzavření smlouvy a před
finančním vypořádáním dotace, je přúemce povinen informovat poslrytovatele nejpozději do
15 dnů od jejich vzniku. Příjemce je dále povinen oznámit poslqrtovateli do 10 dnů ode dne, kdy
k nim došlo, vznik skutečnost| které mají nebo mohou mít za následek záni( transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjeKem.

Příjemce může v průběhu roku požádat poslqrtovatele o změnu určeníčásti dotace. Bez schválení
změny není možné prostředky z poskytnuté dotace použít na jiné aktivity.

Pokud dojde k přeměně právnické osoby, je příjemce povinen zajistit, aby práva
a povinnosti ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení
smlouvy. V případě zrušení právnické osoby s lil§idací provede příjemce vyúčtování ke dni
lilolidace.

Poskytovatel je oprávněn provádět u přfemce kontrolu dle zákona č. 3201200I Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změnách něktených zákonů, v platném znění. Přfemce je povinen
umožnit poskytovateli provedení kontroly dodžení účelu a podmínek použití poslrytnuté dotace
a vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Přfremce dotace bude uvádět na tiskovinách vydaných ke konané akci (např. na pozvánce) nebo
jiným vhodným způsobem informaci, že činnost byla podpořena z rozpočtu města Hostjvice.

Důsl ed ky o"." U!'Íiffň ností příj emce

Jestliže přffemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vypl,ývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtorných pravidlech územnkh
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen vrátit neoprávněně použité nebo zadžené
prostředky na účet poskytovatele.

11.

Iz,

13.

14.

1.
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3.

5.

2. Veškeré platby jako důsledky porušení závazkú provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účet poslqtovatele uvedený v záhlavítéto smlouvy.

ó. vr.
Zrušení smlouvy, v,ýpověd' smlouvy

Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta
činí 30 kalendářních dnía počíná běžet 1. dnem následují,cím po dni doručení uýpovědi druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že výpověd' byla doručena 5. dnem od jejího odeslání.

čtánek vII.
závěrečná ustanovení

1. Poslrytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Hostivice
sným usnesením č. zq-4l20t9-13 ze dne 18.03.2019.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdží
poskytovatel a jeden příjemce.

Přfremce bere na vědomí, že poslrytovatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu postupem dle § 10d
zákona o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemsWía souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jejím obsahu.

Tato smlouva nab,ývá platnostia účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Hostivicidne ..

poskytovatel

Ť,s }ě
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