
\g SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená podle ustanovení § 159 a násl. Č. 500/2004 Sb., správní řád a ustanovení § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mezi smluvními stranami:

Obec Babylon
se sídlem obecního úřadu Babylon 27, 344 01 Domažlice, IČO: 00572551
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

(dále jen ,,poskytovatel")

a

TJ Sokol Babylon, z.s.
se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice, IČO: 48342297
zastoupen , předsedou

(dále jen ,,pňj'emce ")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve smyslu
ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona Č. 250/2000 Sb., ve výši sjednané v ČI. Ill této
smlouvy k účelu stanoveném v ČI. || této smlouvy (dále jen ,,dotace") Příjemce se zavazuje
dotaci použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho
z této smlouvy.

Článek ll.
Účel dotace

2.1. Dotace je poskytována za účelem podpory kulturnIho a sportovního rozvoje obce, jakož
i podpory výchovy a vzděláváni občanů obce, a to k:

a) nákupu sportovního náčiní,
b) nákupu materiálu k údržbě sportovišť,
c) zajištěni sportovních a kulturních akcí pořádaných v obci Babylon, jehož pořadatelem

je příjemce a jež naplňuji výše uvedený účel.

2.2. příjemce je povinen použit dotaci pouze k účelu specifikovanému v odst. 2.1. této
smlouvy za niže uvedených dop|ňujÍcÍch podmínek. Poskytnuté finanční prostředky nesmí
být použity k jinému účelu a musí být použity pouze vsouladu s písemnou žádosti
příjemce ze dne 11. 11. 2018, která tvoří přIlohu této smlouvy.

2.3. Z poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti hradit
pouze nás|edujÍcÍ výdaje vynaložené výhradně pro naplňováni účelu stanoveném v ČI. ||
této smlouvy:

a) pronájem prostor a movitých věci,
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b) nákup movitých věcí, zhotovení díla,
c) výhŕy a pohoštění pro účastníky akce v maximální souhrnné hodnotě 10.000,- KČ,
d) náklady na propagaci akce (tisk, internet, rozhlas,...) v maximální souhrnné výši

10.000,- Kč.

2.4. Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:

a) mzdové náklady, odměny, cestovní a jiné náhrady pro příjemce Či jeho zaměstnance,
b) náklady na ubytováni a cestovní náhrady příjemce či jiných účastníků akce,
C) náklady na telefon a energie,
d) nákup nemovitých věci,
e) náklady, které svou výší zjevně neodpovidaji rozsahu akce,
f) investičnivýdaje.

2.5. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

2.6. Příjemce je povinen zajistit propagaci obce (na propozicích, letácích, atd.). Propagace
bude provedena formou uvedení znaku obce na příslušném materiálu a textem ve znění
,,Akce se koná za finanční podpory obce Babylon,, nebo nČinnost organizace je finančně
podporována obcí Babylon ".

Článek Ill.
výše čerpáni dotace

3.1. Poskytovatel poskytne příjemci jednorázovou dotaci ve výši 39 000,- KČ (slovy: třicet
devět tisíc korun českých).

3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
č. 4188215369/0800, vedený u České spořitelny a.s, a to do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

3.3. Příjemce prohlašuje, že není plátcem DPH.

Článek IV.
Vyúčtováni

4.1. Po ukončeni realizace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30. 11. 2020 průběžnou zprávu vyúČtování dotace. Závěrečnou zprávu
vyúčtování dotace předloží příjemce do 31. 1. 2021,

4.2. Závěrečná zpráva o využití dotace musí obsahovat popis realizace a zhodnoceni projektu
nebo činnosti.

4.3. Vyúčtování musí obsahovat přehledný soupis účetních dokladů souvisejÍcÍch s realizacI
konkrétních akcí v rámci účelu, ke kterému byla dotace poskytnuta s uvedením výše
částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a bude doloženo kopii pÍsemnosti majIcIch
náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního
dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu
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4.4.

4.5.

příjemce prokazujÍcÍch použiti dotace. V případě potřeby doloží příjemce též nájemní,
kupníči jiné smlouvy, na základě kterých mu povinnost k úhradě konkrétníčástky vznikla.

V případě, že příjemce nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky dotace na
stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky
bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 762082399/0800, vedený u České
spořitelny a.s., a to nejpozději do 31. 1. 2021.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáni dotace v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové uŽiti dotace

5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto
smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2020.

Článek VI.
Kontrola

6.1.

6.2.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u
příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujÍcÍch dodržováni
ustanoveni této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontroly podle ČI. vi. odst. 6.1.

Článek VII.
Sankce

7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušeni rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušeni rozpočtové
kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

7.2. Za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše vŠak do výše tohoto
odvodu.

7.3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to
zejména v případě, že po uzavřeni této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost,
která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi
jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv
na rozhodnuti o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu
s účelem uvedeným v ČI. Il. této smlouvy.
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7.4. výpovědní lhůta činí 10 dni a začíná běžet dnem doručeni písemné výpovědi příjemci.
V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vráceni dotace nebo její Části. Příjemce je povinen
tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele č. 762082399/0800, vedený u České spořitelny a.s Pokud dotace ještě
nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

Článek VIII
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušeni s likvidaci

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

V případě, Že má dojít k přeměně příjemce podle přIslušného zákona a příjemce má být
zanikajÍcÍ právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným
předstihem poskytovateli se žádosti o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností
z této smlouvy na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková
skutečnost musí být projednána v zastupitelstvu poskytovatele.

K žádosti o udělenI souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat přIslušnými
dokumenty, že práva a povinnosti z této smlouvy, včetně případné udržitelnosti, přejdou
na jeho právního nástupce a právni nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit.
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů
nebude tato skutečnost vyplývat. Příjemce je rovněž povinen k žádosti připojit dňčí
vyúčtováni již spotřebované dotace v podobě dle ustanoveni 4.2. této smlouvy.

V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce
a uzavře dodatek k této smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření.

V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po
projednání v přIslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu této smlouvy a rozhodne o vráceni dotace nebo její části. V
takovém případě má příjemce povinnost vrátit dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskytovatele.

V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s
likvidaci, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je
oprávněn posoudit dosavadní naplněni účelu smlouvy a rozhodne o vráceni dotace nebo
její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit dotaci nebo její část způsobem
a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit
insolvenčnImu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu
poskytovatele a váže ho povinnost dotaci vrátit zpět do rozpoČtu poskytovatele.

Článek lX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídI
přIsIušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, správním řádem a občanským zákoníkem.
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9.2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fúzi, rozdělení apod.) Či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

9.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení,
včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na
oficiálnkh webových stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

9.4.

9.5.

9.6.

Zastupitelstvo obce Babylon schválilo usnesením ze dne 19. 11. 2019 č. 11/2019
poskytnutí dotace v dané výši. příjemce bere na vědomí, že v případě zjištěni závažných
nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtováni
poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v nás|edujÍcÍch
dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavÍrajÍ svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoručnI podpisy.

9.7. Tato smlouva byla schválena dne 19. 11. 2019 usnesením č. 11/2019 zastupitelstva obce
Babylon.

V Babylonu dne "IS. "1. Zo ,Zo V Babylonu dne - QC. q. 2O2 c'
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l ""1 1 -11 2019
Obec Babylon '" " " t

Babylon 27. 344 01 Domažli" ! :

Žádost o finanční příspěvek
z rozpočtu obce Babylon

na rok 2020

Údaje o žadateli
Název (právnické osoby): TJ Sokol Babylon, z. s.

Jméno, příjmení a datum narozeni:
(fyzické osoby)

Adresa: Babylon 27

E-mail: www.:

Bankovní spojení (číslo účtu): 4188215369.'0800

Právnické osoby (spolky, s.r.o., atd.)
Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 48342297

Další osoby s podílem v této právnické osobě: O

přímý podíl v jiných právnických osobách a jeho výše: o

Statutární orgán — osoba zastupující právnickou osobu, oprávněná podepisovat smlouvu
Jméno a příjmení:

Adresa: Domažlice, Ladova 685
E-mail: Telefon:
Právní důvod zastoupení:
(doložit v příloze žádosti - např. Stanovy, zápis z ustanovující schůze, ...)

Požadovaná výše dotace: 40.000 KČ
Účel použití dotace:
Finanční zajištění činnosti 4 oddílů TJ Sokol Babylon - kopané, nohejbalu, rekreačních sportů a
tenisu.

Doba, v níž má být dosaženo účelu: rok 2020
Odůvodnění žádosti (obsahově i finančně):
Získaný finanční příspěvek bychom použili na částečnou úhradu nákladů spojených s naší
sportovní Činností. Jedná se hlavně o materiál potřebný k údrŽbě a provozu sportQviŠt' - nákup
antuky, vápna, úhrada el. energie, nákup sportovního náčiní - míče, sítě atd. Dále bychom dotaci
využili na úhradu výdajů spojených s účastí v soutěŽi (odměna rozhodčím), na nutné platby
v případě pořádání turnajů, na dokoupení drobného sportovního materiálu pro děti i dospělé, příp.
na zakoupení a instalaci zrcadlové stěny do tělocvičny.



Seznam příloh žádosti: l- Zápis s Valné hromady TJ Sokol Babylon, z. s.

. 2-
.. 3-

V Babylonu dne 9. listopadu 2019

!

l

i
l

d8daTj Sokol Babyl;n. z. s.

okol Babylon, z. s.
44 01 Babylon č.p. 27

lČ. aga 42 ?Q7
zástupce)


