
89/FIN/2020

VEŘEJNOPRÁVnÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpoČtu města Hostivice

(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

Město Hostivice
se sídlem: Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice
zastoupené: Ing, arch. Klárou Čápovou, starostkou města
ICO:00241237
DIČ: CZOO24I237
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388030379/0800
(dále jen,,poslrytovatel')

a

Název spolku: Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.
se sídlem: Litovická 452,253 01 Hostivice
zastoupen: Ing. Josefem Zeberou
ICO L69494I2
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 383235359/0800
(zapsaný u spolkového rejstříku vedeného Městslcým soudem v Praze oddíl L, vloŽka L747
(dále jen ,,přfremce")

óáner r.
obecné ustanovení

Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpďtu města Hostivice na rok 2020 (dále jen

,,smlouva) je uzavřena ve smyslu § 85 zákona č. I28lZ000 Sb., o obcírch (obecní zřízenÍ), ve znění
pozdějšíclr předpisů, § 10a zákona č.25O|20OO Sb., o rozpďtových pravidlech Územních rozpoČtŮ, v_e

znění pozdějších předpisů, zákona č. 89l2OI2 Sb., občanshý zákonk ve znění pozdějších předpisŮ,

a podle Zásad pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Hostivice schválených
Zastupitelstvem města Hostivice 13. Února 2017.

čIánek II.
Výše a úče! dotace

Výše poslqrtnuté neinvestiční dotace činí 531 000 Kč (slovy pětsettřicetjednatisíckorun)

Dotace se poskytuje účelově, na §rto konkrétní aKivity a akce v souladu s žádostí o dotaci podanou
příjemcem:

oddíl AsPv: celkem 2oo ooo Kč.
. Hostivické olympijské hrátky - odměny, pracovní potřeby na akci 20 000 Kč.
. Nebojte se Královny spoftu ATLETIKY - závody, pronájem, odměny a pracovní potřeby na

akci 10 000 Kč.
. Víkend pro rodiče a děti - náklady na ubytování, stravování, cestovné, potřeby na akci,

odměny 20 000 Kč.
. Dětská MikuláŠská - odměny 20 000 KČ.
. Víkend pro seniory - ubytování, stravování, cestovné, odměny 10 000 Kč.
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1.

o Pochody pro seniory a sportování- cestovné, vstupné 10 000 Kč.

. podporá činnosti oddílu: Cvičení pro rodiče a děti - cvičební nářadí a pomŮcky, odměnY,
pronájem tělocvičny 20 000 KČ.

. itorbá: nákup tréninkorných pomůcek a potřeb, pronájem hřiŠtě, nákup dresŮ, odměny,

cestovné 20 000 Kč.
Cvičení pro seníory a zdravotně postižené civilizační chorobami - pronájem sálu, cviČební
pomůcky a nářadí20 000 Kč.
Športovní gymnastika - TeamGym - cvičební nářadí a pomŮcky, nálem tělocviČny, dresy,

odměny 50 000 Kč.

Orientační běh: celkem 37 0O0 Kč.
provozní činnosti oddílu, tréninkové kempy, orientaČní hra a dalŠÍakce pro veřejnost.

Tenisov,ý oddí!: celkem 50 000r-- Kč.
Nákup aňtuky, nářadí a náčiní na údržbu kurtů a areálu, ceny pro turnaje, Údňba a oprava

skladů.

Musher klub Tlapky v tahu: celkem 20 OO0,-- Kč.
Musherslcý závod Tiapkros - závod v běhu se psem - Čipová Časomíra, ceny, odměny,

cestovné, služby a potřeby zajišťující průběh akce.

OddíI kopané: celkem 207 000,-- Kč.
Příspěvek pro wbrané akce:

. roůalové sousťedění, vybavení pro mládež, renovace tréninkové plochy, pronájem hal

celkem 157 000 Kč
Oslava 90 let fotbalu TJ Hostivice, z.s. - příspěvek na oslavu 50 000 Kč.

Šachový oddíl: celkem 17 O00,-- Kč.
Uspořádání dvanáďého otevřeného šachového turnaje - náklady spojené s turnajem,
pronájem místnosti, doplnění a obnova materiálu.

Óánek III.
ZpŮsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z ÚČtu poslrytovatele na

účet příjemce, variabilní symbol B)2O2O, do 30 kalendářních dnŮ od podpisu smlouvy oběma

smluvními stranami.

Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání finančnírch prostředkŮ z ÚČtu poslrytovatele.

článek Iv.
Práva a povinnostismluvních stran

příjemce dotaci při;ímá a zavazuje se ji použít výhradně k úČelu uvedenému v Článku II. této
smlouvy. příjemce je povinen postupovat v souladu se Zásadami pro poslrytování neinvestiČních

dotací z rozpočtu města Hostivice.

poskytnuté finanční prostředky nelze použít na opravy a rekonstrukce nemovitostÍ, náklady na

stravování, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či přfremce samotného, penále, Úroky

z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. Dotace nesmí b,ýt pouŽita na nákup návykových

tátek (např. alkohol, cigarety apod.). Dotaci též nelze pouŽÍt na financování podnikatelslcých

aKivit příjemce. příjemce je povinen použít dotaci ÚČelně, efektivně a hospodárně.

1.

2,
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4.

5.

6.

7.

o užití poskytnutých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou ÚČetní

evidenci. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladŮ uskutečněných v roce poslqrtnutí dotace.

Dotaci nelze převádět do následujírcího kalendářního roku.

V případě, že bude přffemce provádět platby týkající se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen tyto operáce provádět pouze z ú&u, na Kený byly finanČní prostředky poslrytnuty

(uveden v záhlaví smlouvy).

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do 3L.L2.2020, a

to formou bezhotovostního přwodu na účet poslrytovatele pod variabilním symbolem uvedeným

v článku III. této smlouvy.

příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na výŠe uvedený_.ÚČet, jestlře
odpadne účel, na ktený je dotace poskytována, a to do 15 dnŮ ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.

přfremce je povinen do 3L.I2.2020 provést a předložit závěrečné vyúčtování dotace na formuláři

stánoveném'v příloze Zásrld pro poslrytování neinvestičních dotacízrozpo&u města Hostivice. Při

vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů. Ke kaŽdému úČetnímu dokladu musí b'ýt

doložen doklad o jeho úhradě (bankovní rnýpis či pokladní doklad).

po ukončeníprojektu, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku, předloŽÍ příjemce struČnou

závěrďnou zprávu o vyuZiti dotace, ve které shrne průběh všech podpořených aKivit (poČet

zúčastněných členů, rozsah odvedené práce apod.). Podle svých moŽností doruČÍ příjemce tuto
zprávu i v elektronické podobě umožňující její zveřejnění.

před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 4 a odst. 5 zpět na ÚČet

poskytovatele je příjemce povinen o této skuteČnosti informovat poskytovatele.

10. o veškených změnách údajů uvedených ve smlouvě, ke Kerým dojde po uzavření smlouvy a před

finančnír,n vypořádáním dotace, je příjemce povinen informovat poslrytovatele nejpozději do

15 dnů od jejich wniku. příjemce je dále povinen oznámit poslrytovateli do 10 dnŮ ode dne, kdy

k nim došlÓ, rrznik skutďností které mají nebo mohou mít za následek zánilg transformaci,

sloučení či splynutí s jiným subjeKem.

11. příjemce může v průběhu roku požádat poslrytovatele o změnu určení části dotace. Bez schválení
změny není možné prostředky z poslqtnuté dotace použít na jiné aktivity.

12. pokud dojde k přeměně právnické osoby, je příjemce povinen zajistit, aby P$va
a povinnosti ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukonČení

smlouvy. V případě ziušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúČtování ke dni

likvidace.

13. poslrytovatel je oprávněn provádět u přfemce kontrolu dle zákona Č, 3201200I Sb., o finanČní

kontrole ve veřejné správě a o změnách něKených zákonů, v platném zněnÍ. lřÍlemce je povinen

umožnit poskytovateli provedení kontroly dodžení účelu a podmínek pouŽití posl§rtnuté dotace
a vyvíjet veškerou poskytovatelem požadova nou souči n nost.

L4. přfemce dotace bude uvádět na tiskovinách vydaných ke konané akci (např, na pozvánce) nebo
jiným vhodným způsobem informaci, že činnost byla podpořena z rozpoČtu města Hostivice.

9.

čtáner v
Důsledky porušení povinností příjemce

1. Jesttiže přfemce nesplní některou ze srných rnýše uvedených povinností popř. poruŠÍ jinou.

povinnost ňepeněžité povahy vypl,ývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za poruŠení
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v Hostívici o^" ,/l/.f,f.@1,o

Těl oťchovná |ednota Hus6vbe, z,s,
Ltoviďá 452

rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtor,ných pravidlech územních
rozpočtů. přfremce je v tomto případě povinen vrátit neoprávněně použité nebo zadžené
prostředky na účet poskytovatele.

2. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účet poslqrtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,

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

Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhŮta
činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že výpověd' byla doručena 5, dnem od jejího odeslánÍ.

článek VII.
závěrečná ustanovení

1. poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Hostivice
suým usnesením č. Z|íi-LLl2020-2L ze dne 11. a 12. 05.2020,

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichŽ jeden obdrŽÍ
poskytovatel a jeden přfremce.

Přfremce bere na vědomí, že poslqtovatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu postupem dle § 10d
zákona o rozpočtových pravidlech územnír,rh rozpočtů, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 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 smluvnhh stran.

4.

5.

V Hostivici dne 02.06.2020

posk

Město llostivice
Husovo nám. l3

25380 HoSTlvlCE
li-i., - 5'

í
l

l
í

!

o,

253 01 Hostivice
1čú16949 4l2 @
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