Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Čj. 010003/2016
Obec Tetčice
se sídlem: Palackého 177,66417 Tetčice
IČ:4494791 7
účet Č. 32125641/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
zastoupená: starostou Janem Šonem
na straně první jako poskytovatel dotace (dáleJen „poskytovatel“)
a
Základní a mateřská škola Neslovice, okres Brno-venkov, příspčvková organizace
se sídlem: Hlavní 71, 66491 Neslovice

IČ:

70999503

účet č. 18 1745086/0300, vedený u ČSOB, a.s., poštovní spořitelna
zastoupená: ředitelkou Mgr. Lenkou Odehiialovou
na straně druhé jako příjemce dotace (dále jeii „př(jemce‘9
uzavírají spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tetčiee v oblasti
poskytování školského vzdělávání

Článek L
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce
Tetčice ve formě dotace (dále jen „dotace“) na Vlastiií činnost dle individuální žádosti (dále
jen Cinnost), na základě schválené žádosti.
2. Dotace se poskytuje na zajištění provozních výdajů, ve smyslu individuální žádosti.
3. Dotace ve výši 458 000,-KČ je poskytována na základě usnesení schváleného na zasedání
ZO Tetčke dne: 8. 12. 2015 usnesením Č.: 7.
(dále jen- na základě individuální žádosti).
4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní
zodpovědnost. v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.
5. Poskytnutí dotace je 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 (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
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6. Dotaceje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
7. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturáhiich fondů Evropských společenství, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.

Článek II.
Výše dotace
1. Příjemci dotace je poskytována dotace na základě žádosti příspěvkové organizace o
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tetčice, která byla podána 30. 10. 2015 na následující
kalendářní rok. Součástí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tetčice byl návrh
rozpočtu nákladů příspěvkové organizace na provoz odloučeného pracoviště v Tetčicích.
Dotace bude poskytována ve výši, která byla schválena zastupitelstvem Obce Tetčice na
realizaci činnosti uvedené v či. 1.

Článek III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude vyplácena ve 4. splátkách, ve výši 1. čtvrtiny celkové dotace schválené
zastupitelstvem obce Tetčice, nejpozději však do konce prvního měsíce daného
čtvrtletí, bankovním převodem na účet příjemce, uvedený v záhlaví smlouvy, první splátka
bude poukázána nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti nejpozději do 31. 12. aktuálního
kalendářního roku. Příjemce je povinen do 31.3 následujícího kalendářního roku vyúčtovat
poskytnutou dotaci. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Cerpánfm dotace
se rozumí vznik nákladů při realizaci činnosti uvedené v Čl. I. Náklady budou Časově a věcně
souviset s daným obdobím, za které dotace bude poskytnuta. Uznatelné náklady musí být
zaúčtovány v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci a do období, se
kterým věcně a časově souvisí.
2. Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny činnosti jen s předchozím písemi~ým
souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny činnosti se považuje např. podstatná změna
rozpočtu, podstatná změna v obsahu, charakteru činnosti aj.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v Či. I. této smlouvy.
4. Dotace je poskytována na uznatelné náklady

činnosti.

5. Všeclmy náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
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6. Je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné
zakázky podle ~ 2, zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.
7. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejm. zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a
oddělené sledování Čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení originálních účetních
dokladů prokazujících použití dotace Obce Tetčice.
8. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.3 následujícího kalendářního
roku finanční vyúčtování čerpání dotace. Nejpozději k tomuto terminu je příjemce rovněž
povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce
doloží vyúčtování čerpání dotace za kalendářní rok, které bude obsahovat náklady a výnosy
týkající se poskytnutého transferu nejméně v děleni na syntetické účty.
Budou-li uznatelne náklady na realizaci činnosti uvedene v Cl I v.yšši než poskytnuta dotace,
je povinen poskytovatel tento rozdil na základě finančniho vypořadani. až po schvalent
zastupitelstvem obce Tetčice doplatit na učet přiJ~emcc do 1 měsice od podam f~nančniho

9. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.,
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
10. Příjemce se zavazuje, žejak při realizaci činnosti, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a činnost realizovat v souladu s právními předpisy.
11. Příjemce je povinen Po dobu pěti let od skončení činnosti archivovat podkladové materiály:
-žádost včetně povinných příloh
-tuto smlouvu
-originály dokladů, prokazujících Čerpání dotace
-dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
-závěrečné finanční vyúčtování činnosti.
12. Příjemce je povinen žádat o dotaci každý rok na formuláři Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Tetčice.
13. Obec Tetčice je povinná poskytnou dotaci na základě výše uvedené žádosti a ve výši
schválené zastupitelstvem Obce Tetčice. Dotace bude poskytována po dobu trváni smlouvy o
výpůjčce č. j. OT0724/2015 mezi Obcí Tetčice a ZS a MS Neslovice.

Článek V.
Kontrola
I. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem činnosti.
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3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak Po ukončení
realizace činnosti nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě Po dobu pěti let od ukončení
financování činnosti ze strany poskytovatele.
4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto
skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. V případě, že příjemce nejpozději do 3 L 3 následujícího kalendářního roku nevrátí převodem
na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené
ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém
případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
2. V případě, že příjemce nejpozději do 3 L 3 nepředloží finanční vyúčtování dotace, považují
se nevyčerpané poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce jev takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
nevyčerpané zadržené prostředky.
3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k flÍŽ se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele.
Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s
touto Smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a) provedení změny v činnosti, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu.
b) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou.
c) realizace činnosti v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-Ii zadavatelem veřejné
zakázky podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.

Článek VII.
Zrušení smlouvy, výpovčd‘ smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi.
Píscnrná výpověd‘ může být dána pouze po vypovězení Smlouvy o výpůjčce Č. j. 0T0724/2015
uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od 1. následujícího
měsíce, může být podána kteroukoliv ze smluvních stran
2. Poskytovatel je povinen, v případě Vypovězení této smlouvy a současně Smlouvy o výpůjčce,
evidované pod č. j. 0T0724/2015, uhradit uznatelné náklady, vynaložené—po celou dobu
výpovědní lhůty, dle výše uvedené Smlouvy o výpůjčce,
3. Výpověď smlouvy má za následek, že příjemce dotace je povinen provést vyúčtování
poskytnuté dotace za rozhodné období. Finanční vypořádání dotace bude předloženo
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poskytovateli do 3 měsíců od ukončení Smlouvy o výpůjčce. Nepoužité finanční prostředky
dotace vrátí příjemce poskytovateli na jeho účet do I měsíce od podání finančního vypořádání.
na účet. který mu bude sdělen poskytovatelem.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele
oprávněn pověřený zaměstnanec úřadu obce. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků
k této smlouvě a na vypovězení této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma (všemi,) smluvními stranami.
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 500/2004
Sb., Správní řád v platném znění a dalšími obecně platnými předpisy.
5. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a
druhé pro příjemce (každá ze sm/uvních stran obdrží po jednom vyhotovení,).
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Příjemce a poskytovatel dotace svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví
této smlouvy, především pak název, sídlo, IC, a číslo účtu.
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