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Kurzívou jsou uvedeny poznámky k užití této smlouvy, před uzavřením smlouvy se vypustí.
Třemitečkamijsou označena místa k doplnění údajů dle žádostio dotaci a usnesení ZM.

Ev. č.: 74lF|Nl2O22

Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hostivice
Smluvní strany:

Město Hostivice
lČ 00241237
DIČ: czoo241237
Sídlo: Husovo náměstí 13,253 80 Hostivice
Zastoupeno: lng. arch. Klárou Čápovou, starostkou
Bankovní spojení: 388030379/0800
(dále jen,,poskytovatel")

a

Název: Tělovýchovná jednota Hostivice, z. s.
tčo: rcgqgqz
Sídlo: Litovická 452, Hostivice
Zastoupen: lng. Josefem Žeberou, statutámí orgán
Bankovn í spojení: 383235359/0800
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1747
(dále jen ,,příjemce")

uzavřely níže psaného dne tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hostivice (dále jen ,,smlouvu"):

článek t.
úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 10a zákona é,25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a stanoví podmínky pro
poskytnutídotace příjemcize stálého programu pro poskytování neinvestičních dotací
na zkvalitněníživota ve městě Hostivice schváleného Zastupitelstvem města Hostivice
dne 22,listopadu 2021 (dálejen ,,dotační program") , ato z rozpočtu poskytovatele na rok
2Q22,

Město Hostivice
Městský úřad Hostivice
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článek ll.
Výše dotace

1. Dotace se poskytuje ve uýši 576 000 Kč (slovy pětsetsedmdesátšesttisíc korun).

Poskytovatel zašle peněžní prostředky ve uýši dle odst. 1 na účet příjemce uvedený
v této smlouvě do 30 dnů od podpisu této smlouvy. U platby bude uveden variabilní
symbol obsahující číslo 41 a letopoěet roku, v němž je dotace poskytována. Dnem
poskytnutí dotace se rozumí den odepsání finaněních prostředků z účtu poskytovatele.

čtánek ttl.
účeldotace

1. Dotace se poskytuje účelově na projekt naananý,,Podpora sportovní činnosti všech
oddílů TJ Hostivice a údžba sportovních areálů", a to na tyto konkrétní aktivity a akce
v souladu s žádostí o dotaci podanou příjemcem:

. ASPV - celkem í20 000 Kč

o Nebojte se Královny sportu ATLETIKY - pronájem, odměny a pracovní potřeby
na akci 5 000 Kč

o Víkend pro rodiče a děti- náklady na ubytování, stravování, cestovné, potřeby
na akci, odměny 20 000 Kč

o Dětská Mikulášská - odměny, pracovní potřeby na akci 20 000 Kč

o Víkend pro seniory- ubytování, stravování, cestovné, odměny 10 000 Kč

o Pochody pro seniory, akce-seniorské sportování - cestovné, vstupné, potřeby na
akcí 5 000 Kě

. podpora činnosti oddílů - cvičení pro rodiče a děti- cvičební nářadí a pomůcky,
odměny, pronájem tělocvičných prostor, náklady průběžné akce, sportování,
vYlety 10 000 Kč

o Florbal - příspěvek na nákup tréninkoqých pomůcek a potřeb, pronájem hřiště,
nákup dresů, odměny, cestovné 10 000 Kč

. cviěení pro seniory a zdravotně postižené civilizačními chorobami- pronájem
sálu, cvičební pomůcky a nářadí 10 000 Kč

o sportovní gymnastika - TeamGym - cvičební nářadí a pomůcky, nájem
tělocvičných prostor, dresy a odměny 30 000 Kč

o Oddíl orientačního běhu celkem 35 000 Kč

o Provozníčinnosti oddílu tvorba a úpravy map, provozní náklady na pořádání
spoňovních akcí

o Tenisový oddíl celkem 78 000 Kč

o Nákup antuky, nářadía náčiní údžbu kurtů a areálu

o organizace a ceny pro turnaje

. Údžba oplocení tenisového areálu

. Údžba a oprava skladu a nářadí
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Musher klub Tlapky v tahu celkem 35 000 Kč

Pronájem prostor, stravování, ceny a odměny, služby a potřeby zajišťující prŮběh

soustředění, startovní balíčky, čipová časomíra, vzdělávacísemináře, kuzy a
školení pro trenéry, propagace a reklama, tréninkové pomůcky (postroje pro psy,

sedáky, amortizační vodítka a tréninkové kužely

o Oddíl kopané celkem 200 000 Kč

o spoňovní vybavení pro děti, míče, dresy, tréninkové pomůcky

. Údžba a rekultivace zeleně a tréninkové plochy v areálu (hnojení, dosev
travního porostu, sekání trávy a PHM)

. Údžba travního sekacího stroje

. Údžba a renovace fotbalových tribun, nátěry

. Šachový oddí!celkem í8 000 Kč

o Uspořádání 14. ročníku otevřeného šachového turnaje - pronájem místnosti,
náklady spojené s tumajem, doplnění a obnova materiálu, vybavenía zajištění
činnosti oddílu

o Atletika - AO Mustang celkem 35 000 Kč

o Pronájem Sokolovny v zimním období, materiální vybavení - atletické náčinía
pomůcky (měřidla, stojany, překážky, startovní bloky

o Výroba dresů, běžecká obuv

. Oslavy í30 let TJ celkem 55 000 Kč

. Medaile, poháry, odměny soutěžící mládeži, občerstvení soutěžících, ozvučení,
provozní výdaje

2. Příjemce může v pruběhu roku požádat o změnu účelu části dotace. O této změně
do výše 50 000 Kč rozhodne Rada města Hostivice. Změnu týkajícíse vyšší částky
předloží Rada města k rozhodnutí Zastupitelstvu města Hostivice. Na základě
schválení bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku není
možné prostředky z poskytnuté dotace použít na jiný účel.

čtánek lV.
Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu

Účelu uvedeného v článku lll má být dosaženo do 31. prosince roku, v němž byla dotace
poskytnuta.

podmínky, které je příiemc" oou,nlÍl"J"U'i při použltí peněžních prostředků

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku ll. této

smlouvy. Všechny náklady nezbytné pro realizaci projektu nebo činnosti musíbýt
identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty.
Příjemce je povinen použít dotaci účelně, efektivně a hospodárně.

o

o
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2.

3.

Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na opravy a rekonstrukce nemovitostí
nebo jiné investiční výdaje, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce, penále, úroky
z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. Prostředky z dotace nesmí být použity
na nákup návykových látek (např. alkohol, cigarety apod.).

Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud nejde o náhradu nákladů spojenou s realizací projektu nebo
činnosti, na které byly prostředky uvolněny. Dotaci též nelze používat na financování
podnikatelských aktivit příjemců,

Dotaci nelze použít na výdaje uskutečněné v předchozích letech ani převádět
do následujícího kalendářního roku.

V případě, že bude příjemce provádět platby týkající se dotace formou
bezhotovostního převodu, je povinen tyto operace provádět pouze z účtu, na ktený byly
finanční prostředky poskytnuty (uveden v záhlaví smlouvy).

č!ánek Vt.
Další podmínky, které je příiemce povinen splnlt

O veškených změnách údajů uváděných ve smlouvě, ke kteným dojde po uzavření
smlouvy a před finančním vypořádáním dotace, je příjemce dotace povinen informovat
poskytovatele nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.

Příjemce dotace bude uvádět na tiskovinách vydaných ke konané akci
(např. na pozvánce) nebo jiným vhodným způsobem informaci, že činnost byla
podpořena Městem Hostivice. lnformace o podpoře bude uvedena ve výroční zprávé
nebo obdobném dokumentu, pokud je příjemce zpracovává a zveřejňuje. lnformace
bude uvedena v souladu s vizuální identitou města, Znak města (poskytovatele) lze
v souladu s § 34a odst. 3 může příjemce použít jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele.

Poskytovatelje oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č.320l2OO1 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, případně kontrolu provedenou qýborem podle § 119 zákona
o obcích (obecního zřizení), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen
umožnit poskytovateli provedení kontroly dodžení účelu a podmínek použití
poskytnuté dotace a vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost,

čtánek Vlt.
Finanění vypořádání a závěreč ná zpráva

Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději
do 31. prosince kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele pod variabilním symbolem uvedeným
v článku ll. odst. 2 této smlouvy.

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní 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.

Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 1 a odst. 2 zpét
na úěet poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele,

5.

1.

2.

1.
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1.

2.

Příjemce je povinen do 31, prosince kalendářního roku, v němž byla dotace
poskytnuta, zpracovat finanční vypořádání na formuláři stanoveném v příloze č. 3
dotačního programu. Přílohou finančního vypořádání jsou kopie účetních dokladů,
Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis
či pokladní doklad),

Po ukončení projektu, nejpozději však do 15, ledna následujícího roku, předloží
příjemce stručnou závěreěnou zprávu o využitídotace, ve které shrne průběh všech
podpořených aktivit (počet zúčastněných členů, rozsah odvedené práce apod.). Podle
svých možností doručí příjemce tuto zprávu i v elektronické podobě umožňující její
zveřejnění.

Příjemce zajistí, aby poskytnutá dotace nebyla použita k jakékoliv politické propagaci
politických stran, politických hnutí, sdružení nezávislých kandidátů, nezávislých
kandidátů nebo jejich koalic ve volbách do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů,
do Parlamentu ČR, prezidenta republiky anido Evropského parlamentu. To se týká
ijakékoliv politické prezentace těchto osob na akcích uspořádaných s podporou
dotace.

C!ánek Vlll.
Povinnosti příiemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy k nim došlo, vznik
skutečností, které mají nebo mohou mítza následek zánik, transformaci, sloučení či
splynutí s jiným subjektem.

Pokud dojde k přeměně právnické osoby, je příjemce povinen zajistit, aby práva
a povinnostize smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh
na ukončení smlouvy, V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce
vyúčtování ke dni likvidace.

čtánek tX.
Důsledky porušení povinností příiemce

Jestliže příjemce nesplní některou ze svých qýše uvedených povinností, popř. poruší
jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy, považuje se toto jednání
za porušení rozpočtovékázné ve smyslu ustanovení § 22 odst, 2zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
vrátit neoprávněně použité nebo zadžené prostředky na účet poskytovatele.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

čÉnek X.
Zrušení smlouvy, výpověd' 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
doručenívýpovědi druhé smluvní straně, V případě pochybností se má zato, že výpověd'
byla doručena pátým dnem od jejího odeslání.

1.
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1.

2.

čÉnek X!.
závéreéná ustanovení

Poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy schválilo Zastupitelstvo
města Hostivice srným usnesením é. ZM-24|2O22ze dne 21.3.2022

Tato sm|ouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichžjeden
obdží poskytovatel a jeden příjemce.

Příjemce bere na vědomí, že pokud poskytnutá dotace přesahuje částku 50 000 Kě, je
poskytovatel povinen zveřejnit tuto smlouvu postupem dle § 10d zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažuje za obchodnítajemství a souh]así 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 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Hostivice dne ... 2 1 -0{- 20n

rčlol_1,dhon d l€dnoh Hosflvlce, z.s.
Lltovjcke 452

253 0l Hostivice
tČO: 169 49 4l2.

tng. Josef Žebera
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