V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č.02/2022
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těmice
uzavřená mezi stranami:
Subjekt
Obec Těmice
zastoupené :
Ing. Tomášem Žůrkem, starostou
sídlo
:
Těmice 176
IČ
:
285404
bank. spojení :
KB Bzenec
číslo účtu
:
8426671/0100
jako "poskytovatel" na straně jedné
a
Subjekt
Tělovýchovná jednota Sokol Těmice z.s.
zastoupeno:
Daliborem Klobáskou, předsedou
sídlo:
Těmice 174
IČ:
48846694
bank. spojení:
Česká spořitelna
číslo účtu:
1444425389/0800
jako "příjemce" na straně druhé
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těmice v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně za účelem:
sportovní a kulturní činnost vč hudební produkce, údržba sportovních a kulturních prostor vč energií na
sokolovni v Těmicích
kterého bude dosaženo do 31.12.2022 (dále jen „projekt“).
2. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace příjemci bylo
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnuto Zastupitelstvem obce Těmice na jeho zasedání konaném dne 29.3.2022.
II.
Výše dotace, doba plnění
1. Poskytovatel z rozpočtu obce Těmice poskytne příjemci za účelem uvedeným v čl. I dotaci ve výši:
Kč 350.000,- (slovy tři sta padesát tisíc korun českých)
2. Dotace bude vyplacena bankovním převodem nejpozději do 31. 10. 2022.
III.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně k účelu, pro který byla poskytnuta a odpovídá za její
hospodárné, účelné a efektivní využití. Použitím dotace se rozumí úhrada nákladů vzniklých
při realizaci účelu uvedeného v čl. I. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se Zásadami pro
poskytování finančních dotací z rozpočtu obce Těmice, které jsou nedílnou součástí této
veřejnoprávní smlouvy.
2. Příjemce použije poskytnuté finanční prostředky dotace nejpozději do 6.12.2022. Dotaci nelze
převést do následujícího roku.

3. Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo příjmový
pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu jako doklad o úhradě.
4. Příjemce je povinen při předložení vyúčtování doložit vyplněný formulář „Vyúčtování ne-investiční
dotace poskytnuté od obce Těmice“.
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IV.
Kontrola a vyúčtování dotace
Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly
dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Do 6.12.2022 je příjemce povinen předložit na příslušných formulářích písemné vyúčtování použití
poskytnutých prostředků dotace.
Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději
do 31.12.2022.
V případě, že příjemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případně že poskytnuté
prostředky budou použity v rozporu s účelem uvedeným v čl. I, pro který byly určeny,
je příjemce povinen takto použité prostředky vrátit do 31.12.2022.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zánik subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby
do likvidace).
V.
Sankční podmínky
Nesplní-li příjemce svoji povinnost a v termínu stanoveném ve článku IV. bodu 2 této smlouvy
neodvede na účet poskytovatele nevyužité prostředky dotace, nebo v termínu stanoveném ve čl. IV.
bodu 3 této smlouvy neodvede na účet poskytovatele neoprávněně použité prostředky dotace,
je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit z neodvedené částky dotace navíc i penále ve výši 1 promile
denně z této částky.
Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném ve článku IV. bodě 2 této smlouvy ani v náhradním
termínu vyúčtování použitých prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu
4 smlouvy či neumožní kontrolu využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 a 2 smlouvy, je
povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení dotace.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom
vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými před skončením kalendářního roku,
v němž byla dotace poskytnuta. Bude-li dodatkem měněna výše dotace či účel jejího použití,
je dodatek platně uzavřen pouze tehdy, byl-li k jeho uzavření udělen souhlas Zastupitelstvem obce
Těmice.
Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

V Těmicích dne……………………

V Těmicích dne……………………

…………………………………….
Ing. Tomáš Žůrek
starosta obce Těmice
za poskytovatele

……………………………………….
Dalibor Klobáska
předseda TJ Sokol Těmice z.s.
za příjemce

Příloha č. 1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
TĚMICE
Tento dokument je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy
Obec Těmice poskytuje ze svého rozpočtu pouze individuální neinvestiční dotace na blíže nespecifikovaný
účel, který ovšem souvisí s činností daného spolku či organizace na podporu jejich činnosti, a to pouze na
základě písemné žádosti.
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a doručena na Obecní úřad Těmice.
Předepsaný formulář je ke stažení na stránkách obce Těmice, nebo na vyžádání v kanceláři OÚ.
Každou žádost, účel a výši dotace schvaluje Zastupitelstvo obce Těmice. Každá organizace zpracuje
koncept, na co a v jaké přibližné částce budou finanční prostředky v daném kalendářním roce uplatněny.
Tento koncept obdrží starosta obce Těmice, a to nejpozději do konce února daného kalendářního roku.
Na základě tohoto konceptu bude při kontrole vyúčtování dotace za daný kalendářní rok kontrolováno, jestli
se daná organizace řídila tímto konceptem, který je veden jako součást žádosti o neinvestiční dotaci.
V případě využití dotace na jiné účely než ty, které jsou uvedeny v žádosti, bude požadováno vrácení dotace
v plné výši, nebo její krácení.
Mezi žadatelem a obcí Těmice musí být uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva, a je pro obě strany
závazná.
Každá dotace musí být čerpána účelně, nikoliv účelově, tak jak bude uvedeno v konceptu na daný
kalendářní rok, není–li ve smlouvě uvedeno jinak.
Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s činností daného spolku, drobné
opravy, pokud žadatel výslovně nepožádá písemně o investiční dotaci, která musí být schválena starostou
obce Těmice, popřípadě zastupitelstvem obce Těmice.
V případě, že je spolek vlastníkem sportoviště (nemovitosti) může z dotace obce čerpat na elektrickou
energii, plyn, revize a jiná media maximální částku 150.000 Kč.
Příjemce dotace, který bude žádat o dotaci z rozpočtu obce Těmice převyšující 50.000 Kč, se zavazuje,
že na požádání starosty obce, místostarosty obce či finančního výboru, v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, předložit ke kontrole kompletní účetnictví organizace, včetně originálních
dokladů, faktur, výpisů z účtu, pokladny, peněžního deníku, a to s účinností od ledna 2022.
Cestovné za účelem výletu daného spolku bude tolerováno 1x ročně, a to do maximální výše 15.000 Kč.
Daný výlet musí být ovšem spjatý s činností (zaměřením) daného spolku.
V jiné souvislosti nebude cestovné uznáno a bude požadováno zpět.
Při uplatňování cestovních náhrad musí cestovní příkazy splňovat veškeré náležitosti cestovního příkazu.
Musí být doložena i kopie velkého TP k jednotlivým cestovním příkazům.
Při využití financí na hudební produkci může organizace čerpat z dotace do výše částky maximálně 15.000
Kč a to i včetně poplatků OSA.
Pokud se určitá organizace rozhodne uspořádat kulturní akci většího rozsahu, která bude spjata s obcí
Těmice a bude finančně náročnější, může zaslat písemnou žádost společně s cenovou rozvahou dané
kulturní akce na OÚ TĚMICE a požádat o mimořádnou dotaci na tuto akci, kterou by projednalo
zastupitelstvo obce Těmice.
Dotace nelze použít:
na proplácení dohod o provedení práce či dohod o provedení pracovní činnosti, na plat a odměňování všech
členů zapsaných v dané organizaci, hrazení členských příspěvků, proplácení telefonů, nákupu výpočetní

techniky, kopírovacích zařízení, fotoaparátů, včetně komponentů souvisejících s tímto zařízením (kabeláž,
paměťové karty, atd.), na pohoštění, stavební úpravy a rekonstrukce, pokud movitý majetek není ve
vlastnictví obce Těmice, na nákup nářadí, pracovních strojů, elektro zařízení převyšující částku 5.000 Kč.
V případě vyšší pořizovací částky je nutno písemně požádat starostu obce Těmice.
Závazná pravidla při vyúčtování poskytnuté dotace:
Na všech fakturách, prodejních listech, pokladních dokladech (kromě páskových paragonů) musí být uveden
úplný název organizace (ne jméno člena, ale příslušné organizace).
K vyúčtování je nutné doložit daňové doklady – faktury, paragony, na kterých je rozpis jednotlivých
položek nákupu, pokud na účtence není zřejmý účel nákupu, je nutné si u dodavatele vyžádat rozpis na
daňový doklad.
Veškeré doložené doklady musí být čitelné, nesmí být přepsány, přelepeny přes sebe. Pokud bude
doložen takový doklad, bude vyřazen, neuznán.
Příjemce dotace se zavazuje, že všechny originály dokladů uplatněné do finančního vyúčtování dotace
budou označeny textem „HRAZENO Z DOTACE OBCE TĚMICE 2022“ a číslem veřejnoprávní smlouvy.
K vyúčtování dotace budou doloženy úplné bankovní výpisy v rámci kalendářního roku, ze kterých je patrno
čerpání poskytnuté dotace. V případě využití části dotace na energie bude součástí kompletní vyúčtování
energií, tj. zaplacených záloh, nedoplatků, popřípadě inkasovaných přeplatků.
Od roku 2022 budou veřejnoprávní smlouvy označeny čísly.
V případě, že bude následně zjištěno, že vyúčtování nebylo úplné a řádné, bere příjemce na vědomí, že
zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění budoucích smluvních vztahů.
Nevyužitá dotace, přeplatky za energie nelze převádět do následujícího roku a musí být převedeny zpět na
účet obce Těmice, a to nejpozději do 31. 12. daného roku.
Vyúčtování daného spolku musí být předloženo na předepsaném formuláři, který je ke stažení na
stránkách obce Těmice, nebo na vyžádání v kanceláři OÚ.
Každá organizace doručí kompletní vyúčtování, včetně souvisejících dokumentů, starostovi obce
Těmice, a to nejpozději do 6. 12. daného kalendářního roku, a to z důvodu kontroly finanční komise
zastupitelstva obce Těmice před koncem kalendářního roku.

