Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 121/11/2021
ze dne 15.4.2021

k žádosti o poskytnutí dotace žadateli:
TJ Sokol Veltěž p.s.
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Materiální
zajištění činnosti TJ Sokol Veltěž – oprava střešní krytiny v části nad klubovnou“ ve
výši 268.668, - Kč, ze dne 14.11.2020, podané žadatelem: TJ Sokol Veltěž, právní
forma: pobočný spolek, IČO: 43754953, se sídlem Průběžná 76, 250 66 Zdiby –
Veltěž (dále jen „Žadatel“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;

II.

Schvaluje
v souladu s žádostí uvedenou jako příloha č. 1 tohoto usnesení pro Žadatele
poskytnutí dotace a její účel, tj. opravu střešní krytiny sokolovny v části nad
klubovnou;

III. Rozhoduje
o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 268.668, -Kč Žadateli dle bodu I. tohoto
usnesení pro účely dle bodu II. tohoto usnesení;

IV. Ukládá
starostce obce realizovat další právní úkony spojené s poskytnutím dotace dle bodu
II a III. tohoto usnesení, zejména podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková
Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s: Finančním výborem
Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost Žadatele o poskytnutí dotace ze dne 14.11.2020, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 121/11/2021
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

TJ Sokol Veltěž p.s.
Průběžná 76, 250 66 Zdiby Veltěž
43754953
Zajištění financování sportu na rok 2020
268.668,-Kč
Zdeněk Jurkeník, MUDr. Hana Panchártková
Mgr. Lucie Kazdová
ano – paragraf 3419, položka 5222

Žadatel předložil dne 14.11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 4166/2020/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli č. 4
dotaci na činnost ve výši 175.000, -Kč (dne 8. 7. 2019) a v roce 2020 dotaci ve výši 300.000, - Kč
(dne 9.4.2020).
Žadatel uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v bodu II. tohoto usnesení. Bližší údaje
obsahuje příloha č. 1 tohoto usnesení.
Žádost o poskytnutí dotace projednávala na svém 37. jednání také Rada obce Zdiby, která
usnesením č. 205/37/2021 přijatým dne 1.2.2021 doporučila schválení dotace. V předmětném
usnesení Rady obce Zdiby bylo uvedeno následující doporučení:
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že z podstaty dobrovolnické činnosti TJ Sokol Veltěž je zřejmé, že výraznější opravy
majetku využívaného pro kulturní a sportovní aktivity v obci Zdiby, spojené se značnými náklady,
jsou dlouhodobě nad finanční možnosti tohoto spolku. Navíc z důvodu nuceného uzavření
sokolovny v souvislosti s nouzovými stavy v minulém roce, zaznamenal tento subjekt značný
výpadek příjmů.
Nyní je žádost předkládána v souladu s čl. 2, odst. 7 Pravidel o poskytování darů a dotací
Zastupitelstvu obce Zdiby, neboť se jedná o dotaci, jejíž výše přesahuje u daného žadatele částku
ve výši 50.000, - Kč za daný kalendářní rok. Současně takový postup vyplývá vzhledem k výši
požadované dotace také z ustanovení § 85 písm. c zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z/řízení),
ve znění pozdějších předpisů, kde uvedená výše dotace spadá mezi pravomoci vyhrazené
zastupitelstvu obce.
Závěrem: je konstatováno, že byly dodrženy požadavky stanovené Pravidly na poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce, přijatými usnesením Rady obce Zdiby č. 17/3/2019 ze
dne 18. 1. 2019 (dále jen „Pravidla“). Žádost Žadatele byla, spolu s dalšími žádostmi, o kterých
rozhodovala rada obce, předložena finančnímu výboru k projednání, který předložené žádosti,
včetně žádosti Žadatele doporučil ke schválení.
Příloha DZ: Vyjádření finančního výboru ze dne 31.1.2021

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli
TJ Sokol Veltěž, pobočný spolek
se sídlem:
Průběžná 76, Zdiby, PSČ 250 66
zastoupený: Zdeňkem Jurkeníkem, starostou spolku a
MUDr. Hanou Parchántkovou, jednatelkou
IČO:
č. ú.:
(dále jen „příjemce“)
a
Obec Zdiby
se sídlem:
Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66
zastoupená: JUDr. Evou Slavíkovou
IČO:
00241032
č. ú.:
(dále jen „poskytovatel“)
(ve smlouvě společně dále jako „smluvní strany“)
tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
ve smyslu ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace, a to na základě příjemcem podané individuální
žádosti č.j. 4166/2020/Zd. Účelem poskytnutí dotace je „Materiální zajištění činnosti TJ
Sokol Veltěž – oprava střešní krytiny v části nad klubovnou“.
Takto vymezeného účelu bude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 30. 11. 2021.
II.
Výše dotace / návratné finanční výpomoci
Příjemci je ve smyslu čl. I této Smlouvy poskytována dotace ve výši 268.668,- Kč
(slovy: dvě_stě_šedesát_osm_tisíc_šest_set_šedesát_osm_korun_českých). Příjemce dotaci
přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace uvedeným v čl.
I. této Smlouvy.

III.
Práva a povinnosti příjemce dotace / návratné finanční výpomoci
3.1 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci za účelem uvedeným v čl. I. Smlouvy nejpozději do
30.11.2021. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3.2 Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny účelu, pro který byla dotace poskytnuta,
jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny účelu se
považuje např. použití dotace v jiném rozsahu a pro jiný účel než uvedený v čl. I
Smlouvy.
3.3 Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této Smlouvy.
3.4 Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
3.5 Po splnění účelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finanční
vypořádání dotace, a to v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a finančních darů
z rozpočtu obce Zdiby 1 nejpozději do 15. prosince kalendářního roku, v němž byla
dotace poskytnuta, odevzdat poskytovateli vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou
o způsobu využití dotace na předepsaném formuláři. Nejpozději k tomuto termínu je
příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví
této Smlouvy, případnou nepoužitou část peněžních prostředků z poskytnuté dotace.
Příjemce doloží vyúčtování soupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších dokladů,
které se vztahují k účelu přidělení dotace.
3.6 Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele
o všech změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace.
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli, že dojde k jeho přeměně nebo
zrušení. O uvedeném je příjemce povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě
deseti dnů ode dne, kdy se o takovéto změně dozvěděl.
3.7 Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele a dále, v rámci propagace
aktivity dle této Smlouvy, uvádět zejména na všech propagačních materiálech příjemce
znak a název obce Zdiby, jakožto podporovatele aktivity příjemce (povinnost informovat
veřejnost o realizaci akce a přijetí podpory od poskytovatele).
3.8 Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačních údajů
uvedených v záhlaví zveřejněna na úřední desce poskytovatele dotace.
IV.
Finanční kontrola
4.1 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla příjemci dotace poskytnuta.
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Schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady obce Zdiby č. 17/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 a Příloha č. 1 k
usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 5/1/2019 ze dne 28. 3. 2019

4.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při výkonu kontrolní činnosti
dle čl. 4.1 této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele
kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků
dotace v souladu s jejím účelem.
V.
Důsledky porušení povinností příjemce
5.1 V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný v čl. I.
této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití dotace nebo poruší některou
z povinností uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
5.2 V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
6.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
6.3. Obsah této Smlouvy může být měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného ustanovení
Smlouvy.
6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6.6. Uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby na svém zasedání dne
15.4.2021, a to usnesením č. 121/11/2021.
6.7. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sepsána v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, na důkaz, čeho připojují svoje
podpisy.
Ve Zdibech dne ………….2021

Ve Zdibech dne ……….. 2021

_________________________
příjemce

___________________________
poskytovatel

