Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. 2/2020
uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov schválilo rozpočet obce Moravský Žižkov na rok 2020
svým usnesením č. 5a/7 Z/2019 ze dne 13. 12. 2019 podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 250/2000 Sb.“), a rozhodlo dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

II.
Smluvní strany
1. Poskytovatelem příspěvku podle této smlouvy je:
Obec Moravský Žižkov
Bílovská č. 145, 691 01 Moravský Žižkov
IČ: 00283371
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Břeclav, číslo účtu: 3524651/0100
zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Osičkou
na straně jedné
(dále též jen jako „poskytovatel“)
2. Příjemcem příspěvku je:
ŽIŽKOVJÁNEK z. s.
se sídlem Bílovská 145, Moravský Žižkov
IČ: 01619543
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 259609675/0300
zastoupená Ing. Miroslavou Kvitovou, Bílovská č. 134, Moravský Žižkov
na straně druhé
(dále též jen jako „příjemce“)

III.
Výše, čerpání a časové užití dotace
1. Dotace bude poskytnuta ve výši 60 000,00 Kč bezhotovostním převodem z účtu
poskytovatele č. 3524651/0100 na účet příjemce č. 259609675/0300 po nabytí platnosti této
smlouvy. Finanční prostředky budou uvolněny jednorázově po oboustranném podpisu
smlouvy. Platba bude označena variabilním symbolem 01619543 a již k ní nebude zasláno
avízo.

2. Prostředky jsou v souladu s § 18 zákona č. 250/2000 Sb., a v souladu s usnesením
samosprávného orgánu obce poskytovány k užití v období do 31. 12. 2020 a podléhají
vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem obce Moravský Žižkov za rok 2020.

IV.
Účelovost a charakter dotace
1. V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Moravský Žižkov a v souladu s § 19 zákona
č. 250/2000 Sb., je dotace účelově určena na podporu provozu příjemce, tedy výuka
folklorního zpěvu a tance, výuka a vedení cimbálky, hudební doprovody, ozvučení, tisk
plakátů, diplomů, propagačních materiálů, doprava souboru na vystoupení, pojištění
dopravovaných členů, občerstvení a věcné upomínky pro účinkující i členy souboru,
opravy a doplňky krojů, krojové součásti, rekvizity a pomůcky k vystoupení, vstupné
na folklorní akce.
2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Prostředky nesmí
příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady
spojené se zajištěním provozu.
3. DPH je uznatelným výdajem příjemce pouze v případě, že není plátcem, nebo v případě,
že plátci zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
neumožnil uplatnit DPH na vstupu.

V.
Finanční vypořádání a zajištění návratnosti podpory
1. Po skončení roku, nejpozději do 5. 2. 2021 je příjemce povinen předložit obecnímu úřadu
podklady finančního vypořádání ve formě tabulky, kde bude vyčíslena částka poskytnutá
z rozpočtu obce Moravský Žižkov, částka užitá a částka rozdílu. Tabulka bude příjemci
zaslána poskytovatelem. Současně příjemce doloží užití prostředků příspěvku v návaznosti
na provoz příjemce v rámci vyúčtování formou soupisu dokladů a případného komentáře.
2. Nevyčerpané prostředky musí být vráceny nejpozději do 5. 2. 2021 na účet poskytovatele
č. 3524651/0100 a označeny variabilním symbolem 01619543.
3. O užití poskytnutých finančních prostředků povede příjemce oddělenou průkaznou účetní
evidenci, kterou se zavazuje uchovávat po dobu 5 let po skončení akce.

VI.
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy z jeho strany
je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
1 promile denně z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
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VII.
Ostatní ujednání
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek,
za kterých byl příspěvek poskytnut, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli
neprodleně po zjištění změny.
3. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
2. Pokud je příjemcem právnická osoba, je povinností příjemce v případě přeměny nebo zrušení
právnické osoby s likvidací neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při užití prostředků
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za
uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho
žádosti o příspěvek z prostředků poskytovatele.
5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami podepsána.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
7. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem obce Moravský Žižkov dne 13. 12. 2019
usnesením č. 8b/7 Z/2019.
V Moravském Žižkově dne 14. 04. 2020
Příjemce:

Poskytovatel:

…………………………………………..
ŽIŽKOVJÁNEK, z. s.
Ing. Miroslava Kvitová, v. r.

…..……………………….
Mgr. Josef Osička, v. r.
starosta obce
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