VeřejnoprávnÍ smlouva
o poskytnutí finančnídotace
č sport/2/2019

l.

smluvní strany
obec Horní Počaply'

zastoupená starostou obce JiříÍn svačinou,
lČ00236829
jako poskýovate
a

TJ sokol Horní Počaply' z s'
se síd eín HoíníPočaply 264,277 03 Hofií Pačap|y
zastoupený VladimÍrem Němečkem, předsedou spolku
tl 42740298
jako přÍjemce
ll. Předmět smlouvy

jé poskytnutí dotace dle dotaóního programu
a rozvo] sportování
'Podpora
(Horních
Horních
občanů
Počapel
Počápe a Křivenic) ve sportovnírn aleálu HornÍ Počaply pro rok
jen
(dáLe
2019"
Program) schvá|eného d]e s10c zákona č.250l20a0 sb'' o rozpočtových pÍavdlech
ÚzemnÍch lozpoČtůZastupitelstvem obce Holní Počap y dne 20'3'2019 usneseníč'1111/2019'
Na základě Žádosti TJ sokol Horní Počaply, z.s. o přstoupenl k dolačnímu Programu ze dne
7'5'2019' schválené Radou obce Horní Počaply dne 14'5'2019' usnesení č' 5/11l2019, je poskýnuta
TJ sokol HornÍ Počaply z s' lČ: 42740398 dotace pro rok 2o19 do celkové maximální výše (limitu)
Předmětém smlouvy

300 000,- Kč (třistatisíc korun čéských).
lll. čas plnění.
Dotace bude poskýnuta V souladu s Plograrneín a podmínkarni Progranru'
Fakturu Ža VyuŽiti spoltovišt Vystaví organizace sportovní areál Horní Poěaply po za stanovené
časovéobdobí na adresu TJ sokol HoÍní Počaply, z's' Příjemce předá fakturu obci k čerpánídotace'
obec uhradí předloŽénou a schválenou fakturu přímo olganizaci sportovní areál HoÍnl Počap y p.o'
a tím poskýne přjjemci dotaci z dotačnÍho Programu. obec takto postupuje maxiínálně do Výše
schváleného limitu dotace dle uzavřené VeřejnopÍáVnísmlouvy o poskytnutl dotace formou uhrazení
faktury Ve prospěch organizace sportovní areál Horní Počaply p.o. a o zániku záýazkÚ přÍjemce Vůči
organizaci sportovnÍareá Hornl Počaply p'o' informuje žadatele obec'
lV.

závěřečná ustanovení

1. obě sm]uvni strany uzavÍajÍ tuto sm ouvu na základě pravé a svobodné vŮle a zavazují se plnjt
povlnnosti z této smlouvy Vyplývající' coŽ stvrzuji svými podpisy'
2'Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotovenlch, z nichŽ kaŽdá strana obdžíjeden Výtisk'
3 UzavřenÍtéto sm ouvy byjo schváleno Zastupitelstvem obce HornÍ Počaply dne 19'6'2019,
Jsnesenr c 9/2/2019
Přlloha: podmÍnky dotačníhoProgramu

V Horn'ch Pocěplech dne :

l-/
í '''1k

'2o19

lňtiiÚ

Nónleddot a

sokol Horní Počaply, 2.s'
5portovní areál č'p' 264
277 03 Horni Počaply

lČ:4214o39a o

Podmínky Programu
,,Podpora a rozvoj sportování

o

bčanůHorních Počapel{Horních Počapela Křivenic)ve sportovním
areálu Ho.ní Počaply pro rok 2019"

1' okruh způsobilých žadatelů|

Dotačnípro8ram j€ určen pro:

a) právnické osobv: (sportovníi organizace _

b)

zapsané spolky, pobočné5polky a obecně
prospěšnéspolečnosti, které mají sídlo a působnost na územíobce a jejichž obsahovou
náplníje zajjšťovánípÍavidelné tělovýchovné a sportovníčinnosti (Včetně hasičskéhosportu)
pro děti a mládež do 19 lei a pro zdravotně postjžené občany na území obce

fyzické osoby| obYvatelé obce

o dotaci
V

nemohou žádat politické stranY a hnutí dle zákona

politických stranách a

V

č' 42411991 sb' o

sdružování

politjcký€h hnutích'

2. lhůta pro podání a rozhodnutí o žádosti:

Řádně VYplněná žádost o přistoupení k ProgramU a možnému následnému uzavření VeřeJnospravní

smlouvY, jejížVzor je Přílohou č. 1 těchto Podmínek Programu, musí b,ýt doručena osobně nebo
poštou na podátelnu obecního úřadu obce a to v termínu od 29.4. 2019 do 30. 11. 2019' Lhůta je
zachoVána, pokud byla zásilka 5 žádostípodéna nejpozději poslední den lhůty k přepravé
u posk}tovatele poštovníchslužeb.

Veřejnoprávní smlouva bude u?avřena na předpokládanou \'"/ši plnění na základě schválení Rady

obce nebo zastupitelstva obce na jejich nejbližšímzasedání ná5ledujícím po dn' podání žédo9ti. Na
poskýnutí dotace není práVní nárok'
3. Křitériá pro hodno.ení žádosti

.
.
.
.
.

Žádost nesrníbýt V rozporu 5 Programem a jeho stanovenými Podminkami'
Žádost nesmí bÝt podána ]'akýmkolijiným způsobem (např. fáxem nebo €_mailem)
doručená ná jinou adresu než je sídlo obce'

nebo b\^

Žádost musí být podána Ve stanoveném termínu pro předložení žádosti'
Žádost musí býi podána na formUláři Vydaném obcí a řádně pod€psána žadatelem'

Žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti Vůčiposk\,tovateli/obci ani jím zřizenym
organizacím neuhrazené finančnízáVazky po lhlitě splatnosti.

.

Žadatel mu5í mít případnou předcházejíci dotáci/e přijatou/é od obce Vyúčtovanou/é

.
.

řádném termínu'
Žádost ne5mí b'^ podána na spolufinancováníjiné Veřejné finančnÍ podpory poskytnuté obcí'
V piipadé ooíuíenllriteril bude Žadost Vyiazera a nebude po!ulovéna'
V

4. Postup vyřízení žádostio dotaci

a)

žadatel právnická osoba - požádá obec o přBtoupení k Pro8Íamu' Žádost o přistoupení bude
při splnění podmínek ProBramu schválena s předpokládaným limitem dotace- Po schválení
žádosti nebude žadatel hÍadit organizaci sportovníareál Horní Počaply p'o' žádnépoplátkY za
využíVánísportovišť a servis náležejícíke sportování, a to až do Výše schváleného limitu
dotace. takturu za Využití sportovišťVystaví organizáce 5poÍtovní areál Horní PočaÉlyp'o' za
stanovené časovéobdobí na adresu příslušnéprávnické osoby. Žadatel předá fakturu obci

k čerpánídotace formou úhrady faktury' obec uhradl předloženou a schválenou fakturu

přímo organiza€i

sportovní areál Horní Počaply p.o'

a tím poskytne žadateli dotaci

z dotáčníhopÍogramu' obec takto postupu]e maximálně do Výše schváleného limitu dotace

dle uzavřené VeřejnospráVní smlouvy'

o

posk\,tňut' dotác€

formou uhrazení faktury V€
prospěch or8anizace sportovní areál Horní Počáply p.o' á o zániku záVazku žadátele Vůči
organizaci sportovníareál Horní Počaply p.o. informuje žadatele obec'

b)

žádatel fyzická osoba:

1'

2'

Požádá obec o přisioupení k PÍogramu' Žádost o přistoupení bude při splnění
podmínek Pro8ramu schválena s předpokládaným limitem dotace' Po schválenÍ
žádosti bude žadatel hradit jednotlivé fáktury za VYužití 5portovišť oí8anizaci
sportovní areál Horní Počaply p.o' Tyto faktury (přÍpadně Více faktur) předložÍobci
k čerpání dota€e z Programu formou úhredY faktury, a to až do \^/še schváleného
limitu dotace. obec poskytn€ dotaci žadateli V hotovosti nebo na bankovní účet
žadatele -fYzické osobY uvedenýve V€řejnopráVni smlouVě'
MůžetéžVyužítmožnostiVstupu do některé organizace, která je účastníkemtohoto

Prog.amu'

V

takovém připadě VYkonáVá fyzická osoba dotovanou sportovní

télo\^ichovnou činnost V rámci této oÍganizace, která současně Vyřizuje veškeré
administrativní náležitostj tÝkajícís€ čerpání dotace dle tohoto Programu'
a

5. Podmínky pro poskytn utí dotace

.
.
.
.
.

sp]nění a dodÍženíVš€ch kr]tériídotačníhotitulu dle bodu 3 těchio Podmínek Programu'

Právnické osobY přiloží k žédostio přistoupení k pÍogramu Výpis čl€nské základny. V případě
právnických osob musí mít nejméně 80 % jejich č|enůtrvalý pob}.t V obci'
Právnické osoby, VYužíVajícídotaci z tohoto Programu, jsou povinnY umožnit opráVnénym
orgánům obce na požádání prokázat splnění podmínek trva]ého pobytu V obci u ]ednotlivÝch

í'zických osob sVé člen5kézákladny a unrožnit těmto orgánům kontrolu tákových tvrzenl'
]ednotliVí žadateléo dotaci- íyŽické osoby, musi mít trvalý pobyt v obci'
Při VyužíVánídotace platí reze rvačn í systém organizace sportovní aleál Horní Počaply p'o'

6' závěrečná ustanov€ní

Tyto Podmínky Programu bYly schváleny Zastupitelstvem obce Horní Počaply dne 20'3.2019,
usnesenič' 11/1/2019'
PodmínkY Programu byly VyVěšeny na úřední desce obce dne 29'3'2019'

Přílohy Podmínek Programu
P;iloha a' 1 lislopi5 Žádo5l o oiisÍoUpPnlk ProgramU
Příloha č' 2 - lnformace oznámení o úhradě záVazku a poskytnutí dotace

