
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí in+ssíiění/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Martinice

clslo: .Í.?R(/r
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb", správní řád, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ}

Poskytovatelem dotace:

Fříjemcem dotace:

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na

mez|.

obec Martinice
se sídlem: Martinice 16

zastoupený: Pavel Fiurášek, starosta

lČ: 00287482

bankovní spojení. 7524691 /01 00

(dále jen,,poskytovatel")

ó

sídlo: .,v. t*v y.r.f..1z.a..
ló E,,3.y,// /!? ,

bankovní spojení; P*P.*..? ///.g ť/.4J_ep.
{dále jen ,,příiemce")

l.

Předmět smlouvy

níže uvedený úóelza podmínek uv článcích ll, až lll.
dotaci z razpail,u obce ve výši .- Kč.slovy

í.2 Doiace je poskytována ..ť-.q.q,+,.l...

1.3 Frojekt bude ukončen . |?.,,"T.?.1.4.",,.

2.1

2,2

ll,

splatnost peněžnich prostředkŮ

poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci ci za účelern uvedeným v ólánku l. na ÚČet

příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do ... ."dnŮ po nabytí účinnosti této smlouvy.

Finanční prostr'edky nelze převádět do následujíciho kalendářního roku.

Vtermínu pro předložení vyúótování dle Ďlánku lll. odstavec 3.2 vráti příjemce nevyČerpané
finanóní prostředky na ťlčet poskytovatele, Neučiní-|i tak, jedná se o porušení rozpoČtové kázně

2,3
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32

dte § 22 zákona ó, 25O/2OO0 Sb., o rozpoótových pravidlech ťrzemních rozpoČtŮ. ve znění
pozdějších předpisů.

lll.

Podmínky udělení peněžních prostředků

příjernce je oprávněn použíi dotaci pouze k úóelu uvedenému v ólánku l. této smlouvy,

Vyúčtovárrí dotace předloží příjemce starostovi obce Martinice do ,3 L ./, .,LQ 7,Y

Vyúótováním dotace se rozumí předložení dokladŮ prokazujících vznilďuhrazení nákladŮ na
piojekt/akci uvedenou v čl. l.této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie íaktur Či jiných

daňových dokladů a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovaŽují tzv"

zálohová íaktury).

příjemce musi zajistii ve svém účetnictví vedeni analytické úóetni evidence související s realizací
prolektulakce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko,

nebo na samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo
příjem 1e (nebo není) vykazován na podporovaný projekťakci a skutečně odpovÍdá charakteru
projektulakce. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 58611992 Sb., o
oaňicn z příjmů, Úe znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný zpŮsob
vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být

viditelně oznaóeny ,,Dotace obce Maňinice" (označeny musí být již originály dokladŮ), Příjemce je
povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly vŠech pr"votních

účelních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude
vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č, 320/2001 Sb., o finanČní kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řizeni, vstuP
právnické" osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho Ólena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy.
příjemce, který je obchodní koroorací dle zákona ó.9al2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
inŤÓrmaci o pr'emene spoteenosti, ieliZ souóásti je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede

dnent, kdy má být přeměna schváiena způsobem stanoveným zákonem. U ostatníehllavnic.kýeh
osqb je pri;emóe povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnŮ od

rozhodnuti příslušného orgánu.

Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této srnlouvy nezakládá právo příjemce na doČerpání
finančních prostředků v následujícím roce.

Zpr}sobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou blýt hrazeny z dotace a vyhovují zásadám
ťróelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č.320i2001 Sb., o finanČní kontrole, ve
znění pozdějších předpisů) nejsou:

- odměny z dohod konaných rnirno pracovní poměr dle zákona č,262l21a6 Sb,, zákoník Práce,
ve znění pozdějších předpisti

- ostatní osobni výdaje a odvody na sociální a zdravotnípojištěni zaměstnancťr Přijemce
_ rnýdaje na zaméstnance, ke kteným nejsou zaměstnavatelá povinni dle zvláštních Právních

předpisů (příspěvky na penzijnítživotní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na

rekreaci apod.)
- rnýdaje na pořádáníworkshopů, teambuildingů, výjezdních zasedárrí apod.
- výdaje na školenía kurzy, které nesouvisís účelem, na kteryý je dotace poskytována
- odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, Kení je právnickou osobou
- odstupné, ve smyslu zákoníku práce
- výdaje na propagaci a marketing příjemce úóetně nedoložitelné výdaje

§.J

3.6
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lV.

Sankce

5.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskýtovatel postupovat v soulaclu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoótových pravidlech Územních rozpoČtŮ, ve
znění pozdějších předpisů.

6.ž

v.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou vripovědí
Srnlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením. tak i po proplacení dotace.

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjerncem dotace stanovených tottto Smiouvotl
nebo obecně závaznými právními předpisy. kterého se příjemce dopustí zejména poku<1:

a} srnýrn jednáním poruši rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb_, o rozpoČtových
prav|dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořicí statutární orgán příjemce

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková poťlstata souvisí s předmětern poclnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestnli čin hospodářský, anebo trestný Čin proli majetku ve
smyslu zákona č. 40/2009 Sb.. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ a zákona Č.

418t2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějŠích předpisŮ,

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona ó.l8Z2aa6 Sb., o úpadku a zpŮsobech jeho

řešeni, ve znění pozdějších předpisů,
e} přrjemce uvedl nepravdívé, neúplné nebo zkreslené údaje, na kieré se váŽe uzavřeni této

Srnlouvy.
f} je v likvidaci,
g) zrnění právní formu a statte se

podpory,
tak nezpúsobilým příjemcem dotace pro danou oblast

6,5

h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, ikdyž byl kjejich nápravě vyzváti
poskytovatelem

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě Wpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce

zavazqe poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

Výpověd'§mlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní by1 uvedeny dŮvody jejího udělenÍ.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v nemz byla {pověd' doručena příjernci dotace. Útinty doruĎení pro účely této smlouvy vŠak
nastávají i tehdy, pokrid přúemce swjm jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

úeinty yýpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhŮty za podmínky. že příjemce dotace vrátí
poskýnuté peněžní prostředky před jejim uplynutim, Jinak k ukončení Smlouvy dojcle aŽ
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

6,x

bó
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6.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúáování, pňčemž výpověd' je účinná dnem jejího doručení poskytovateli, V takovém
případě je příjemce povinen vrátít poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi,

6.9 Při ukončení §rnlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na úóet
poskytovatele poskytnutou óástku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnŮ ode dne doruóení dohody podepsané oběma smluvními stranarni,
nedohodttou-li se smluvní strany jinak.

6.10Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prosiředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.1 1 Smlouva zaniká iaké z dŮvodŮ uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 §b.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ. Návrh na zrušení Smlouvy musí bift učiněn písemně a
musív něm být uvedeny dŮvody, které vedou k zániku Smlouvy.

6.12Pokud příjemce ve stanovené lhŮtě poskytnuié prostředky nevrátí vsouladu stímto článkem
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadžené ve smyslu zákona č. 250i2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpoňů, ve znění pozdějších předpisŮ.

Vll.

závěrečná ustanovení

7.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: obecní úřad,Martinice
J6

7,2 Tato smlouva nabývá účirrnosti dnem jejího podpisu oběrna smluvními stranami.

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustano,venírni
zákona Č. 500i2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpoČtoqích pravidlech územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

7,4 Smlouva mŮže být měněna óí doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního záslupce. sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

7,5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněnínn všech údajů obsažených v této smlcruvě,

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech , z nichž poskytovatel obdří 1 vyhotovení a přijemce
1 vyhotovení.

7.7 Srnluvní strany suými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7.8. tJedílnou součástí této smlouvy je příloha ó. 1 Vyúótování



Do§ožka dle § 41 zákona č. 128l20G0 §h,, o obeich, ve zněni pozdějších předpisú

Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce ftiaúinice

Datum jednání a číslo usnesenÍ: 1ď, tt, Zt1-7§, t/,ťilE3E4./,

Lú,/í

oBEC
MARTINICE

7ó9 0l HoLEŠoV ̂
Ičo:002 87 qsz @

za poskytovate!e

á/ ň/
starosta

Zá pluernGe

l 4z, -7

,Á. //Á c .G-^ - /'ěn<epa
gtnie,,|a a ptriirnerri frlnkce;



Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí investiěnílneinvestiční dotace z rozpoětu obce Martinice

cls|o: . !6
(uzavřená dle §159 a násl. zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatelem dotace:

Piíjemcem dotace:

mezl:

obec Martinice
se sídlem: Martinice 16

zastoupený: Pavel Fiurášek, starosta

lČ: 00287482

bankovní spojení: 7524691 /01 00

(dále jen 
"poskytovatel")

a

sídlo: ...,,, . l.tP.r/ť,!.LE..Q 6- ...

tč .. íp,y .r ?,t+l...
bankovníspojeni: /ň.V, ;.<.CY.. ?f ?p__

(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smlouvy

ll.

Splatnost peněžních prostředků

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci taci za účelem uvedeným v článku l, na účet

prii"ú"" uvedený u zantaviteto smIouvy áo ,., .,....dnů po nabytí účinnosti této sm1ouvy,

Finanční pro§ředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí oa,(/,:",da,J,4 ",??r{
váahujících se ke stanovénému účelu poskYtnutí, které oyloy uhrazeny nejpozději aa ?9,, ,4l+
rúanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku,

Vtermínu pro předložení vyúótování dle Ďlánku lll. odstavec 3.2 vrátÍ příjemce nevyČerpané

finanční prostředky na ťrčet poskytovatele. Neuóiní_li tak. jedná se o porušení rozpočtové kázné

2,1

22

2,3



3.1

3.?

dle § 22 zákona^ó.25o/2oo0 Sb., o rozpočtových pravidlech ťrzemních rozpočtŮ, ve

pozdějších předpisú.

llL

Podmínky udělení peněžních prostředků

příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k úóelu uvedenému v ólánku l, této smlouvy,

Vyúčtování dotace předloží příjemce starostoviobce Martinice do

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení do iUuhrazení nákladŮ na

projekt/akci uvedánou v ól, l.této smlouvy ve (kopie faktur Či jiných

daňových oonac§ a áokladů o jejich zaplaóení, klady se nepovažují tzv,

zálohové faktuty).

3.3 Příjernce musi
projektu/akce,
nebo na samo

3.4 příjemce je povinen do 15 dnů oz_námit poskytovateli zahájení insolvenčního řízeni, vstttp

právnické osoby do likvidace, ,*cn'u".t.i;út-,n,,h; orgánu nebo jeho ólena. změnu názvu,

bankovního spojení, sídla Ďi adresy,
povi
ato
em.
ické

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo Příjemce na doČerPání

finančních prostředků v následujícím roce,

3.6i(tj.proplacenénáklady,jeŽmohoublýthrazenyzdotace-avyhovujízásadám
sti a hospooarnošii'po'dtá.árona č. 32ol2oo1 Sb,, o finanční kontrole, ve

edpisů) nejsou:

poměr dle zákona č,26212006 Sb,, zákoník práce,

stnancŮ příjemce
dle zvláštních právních
jubileím. příspěvky na

ngů, v apod,

s rčeI ce poskytována

rgánů právnickou osobou

úóetně nedoložitelné uýdaje



lV.

Sankce

5.1 V případě porušení rozpočiové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu

s ustanovením § 22 zákona ě.25012000 Sb.,-o rózpoĎtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve

znění pozdějších předpisŮ.

6.1

63

62

V.

Ukončeni smlouvy

Smlouvu lze ukonóit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou rnýPovědí

Smlouvy, ato za podmínek dále stanovených.

poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou

nóbo ooecně závaznými právními předpisy. kterého se příjemce dopusií zejména Pokud:

a) suým jednáním poruší rozpoňovou kázeň dle zákona č. 25Ol2Oa0 Sb,, o rozPoČtových' 
právidÍech územních rozpoótů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravídla veřejné podpory,

"i 
je on .ám, případné jako právnická osoba ói některá osoba tvořící statutární orgán příjemce

odsouzen/a za trestňý čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo

ěinností příjemce, ne'bo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný Čin Pro_ti majetku ve

smyslu zbtbna č. 4ol20o9 Sb.. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ a zákona Č.

41Ót2o11 Sb., o právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,

d) bylo zahájeno in le zákona ó.182t2O06 Sb., o Úpadku a zpŮsobech jeho

řešení, ve znění
e} příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váŽe uzavření této

Smlouvy.
0 je v likvidaci,
Ól změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast

podpory,

h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, ikdyž byl kjejich nápravě vYzván
poskytovatelem

V případě výpověditéto smlouvy před proplacenim dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a

n"I.Ó," jej'patně domáhat. Vpřípadě lnýpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce

zavazuje 
'pósÍ.vtnute peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převod_em na ÚČet poskytovatele

bez zbýtečnéhó odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

Výpověd, Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny dŮvody jejího udělenÍ.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,

u nemz byla rnýpověd' doručena příjemci dotace, Úeinry doručení pro ÚÓely této smlouvy vŠak

nastávají itendy, pokud příjemce srným jednáním nebo opomenutím doruČení zmařil.

úeinty rnýpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhŮty za podmínky. že příjemce dotace vrátí

posryrínuié peněžní prútreory Óróo ieiim uplynuiím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde aŽ

vypořádáním všech práv a povinnostíSmluvních stran.

6.4
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6.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ět nejpozději však do konce lhŮty

pr.i pooaňi uviaouáni, pneemz výpověď je doručení poskytovateli, V takovém

bripáoe 1e přilemce povinen vrátit poskytn poskytovateli do 14 dnů ode dne

účinnosti výpovědi,

6.9 při ukonóení smlouvy dohodou je vrátit bezhotovostním převodem na účet

poskytovatele poskytnutou óástku již byla vyplacena, a to.bez zbyteÓného

odkladu, n"jporJ8ii oo so on,] oo" áy podepsané oběrna smluvními stranami,

nedohodttou-li se smluvní strany jinak.

6,10Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených PeněŽních ProsiředkŮ

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní sirany jinak,

6.11Smlouvazavedenýchv§167odst.lpísm.b)aŽe)zákonač.500/2004Sb.'
správní řád. předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn PÍsemně a

musí v něm , které vedou k zániku Smlouvy,

6.12pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu stímto Článkem

post<ytovaieli, považují se tyto prostřódty-za zadňené ve smyslu zákona č, 250/2000 Sb,, o

io.póeto6"h pravidlebh územních rozpoúů, ve znění pozdějších předpisů.

Vll.

závěrečná ustanoveni

7.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: obecní Úřad,Martinice

16

7,2 Tato smlouva nabifvá účinnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními stranami,

7.3 právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí přísluŠnými ustanoveními

zákona ó. 500/2004 Su., spŮvní řád, ve znění pozdějšich předpisŮ, zákona Č. 250/2000 Sb., o

rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ a dalŠÍmi obecně

závaznými předpisy.

7,4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně ČÍslovanými dodaikY

podepsanými opiávněnými zástupci obou Šmluvnich stran. Dodatek se neuzavírá v PříPadě

změňy nazvu pii;emce, 
-statutárníňo 

zástupce, sídta či bankovního účtu kterékoli ze smluvních

stran. Vtakovém pripaOe postačí písemné oznámení o změně. kieré vpřípadě změny

bankovního úótu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu,

7.5 Smluvní strany bezrrýhradně souhlasí se zveřejněním všech ÚdajŮ obsaŽených v této smlouvě,

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech , z nichž poskytovatel obdŽÍ 1 vYhotovení a Přijemce

1 vyhotovení.

7.7 smluvní strany srnými podpisy stvtzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a

svobodná vůlá, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha ó. 1 Vyúótování,



h předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce Martintce

Datumjednání a číslo usnesenÍ: 4y, l lnr[.,, tš tL: EšEl t i 3 t>s,16
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