SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Poskytovatel:
Obec VELATlCE

jednající: Mgr. Janem Grolichem, starostou obce
se sídlem: Velatice 35, 66405
IČ: 488364
Bankovní spojeni: Sberbank, č. ú. 4010038588/6800

a
Přljemce:
TJ Sokol Velatice,

spolek

jednající: Ing. Janem Neuerem, předsedou spolku
se sídlem: Velatice 21. 66405
IČ: 44946538
Bankovní spojeni: ČSOB,Č.

Ú.

158809117/0300
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dohoda o spolufinancování projektu .Llnicurlinq".
2. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v této
Smlouvě částku na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 80.000,- Kč do 20
dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy.
3. Přljemce za uvedenou částku pořídí vybavení na sportovní hru unicurling, která sestává
z herního koberce o rozměrech 10x 2m a 8 vrhacích kamenů.
4. Přljemce se zavazuje, že poskytovateli uhradí částku ve výši schválené dotace od
Jihomoravského kraje, tj. ve výši 56.000,- Kč nejpozději do 30 dní od obdržení této dotace.
5. Přljemce se zavazuje, že projekt bude dokončen nejpozději do 31. 12.2016.

II. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Výpovědním důvodem je porušení povinností přllemcern dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a.

svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona Č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b.

bylo zahájeno insolvenční řízenípodle zákona č. 182/2006Sb.. o úpadku a způsobech
jeho řešení,ve znění pozdějších předpisů,

c.

příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření
této Smlouvy,

d.

je v likvidaci.

e.

změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým přijemcem dotace pro danou oblast
podpory,

f.

opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.

3. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.
4. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla výpověď doručena přijemci dotace. Účinky doručení pro účely
této Smlouvy však nastávají i tehdy, pokud přijemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že přijemce vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až
vypořádáním všech práva povinností Smluvních stran.
6. Přijemce je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je
účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je přijemce povinen vrátit
poskytnutou částku poskytovateli do 14dnů ode dne účinnosti výpovědi.
7. Při ukončení Smlouvy dohodou je přijemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele poskytnutou částku, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními
stranami, nedohodnou-Ii se smluvnístrany jinak.
8. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních
prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-Ii se smluvnístrany jinak.
9. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167odst. 1 písmob) až e) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn
písemně a musív něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
IV. Závěrečná

ustanovení

1. Smlouva může být menena či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá
v případě změny názvu přijemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli
ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které
v případě změny bankovního účtu přijemce musíbýt doloženo kopií smlouvy o zřízeníúčtu.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě
vyhotovení a přijemce jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Velatice na zasedání dnes 8. 6. 2016
usnesenímČ. 7.4.- 3/2016.
Ve Velaticích dne 17.6.2016

Poskytovatel
OBEC VElATlCE
Ve/atice 35, 664 05
/č: 488364

Mgr. Jan G olich, starosta obce

Ing. Jan Neuer, pře \leda spolku
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