Materiál číslo: 5/9/2019
Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 27. 06. 2019
Název materiálu: Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2019
Zpracovala, předkládá: Zdeňka Cabadajová

V Kuníně dne 7. 6. 2019

Důvodová zpráva:
Na 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 28. 3. 2019 byly schváleny veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Kunín spolkům: Myslivecký spolek Šenov - Kunín (35 tis. Kč), Římskokatolické farnosti Kunín
(10 tis. Kč), Sdružení rodičů při ZŠ Kunín z.s. (30 tis. Kč), Tělovýchovné jednotě Kunín (70 tis. Kč), Český svaz
včelařů, z.s. (10 tis. Kč), Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (10 tis. Kč) a Rybářskému spolku
Kunín (20 tis. Kč). Dle zákona musí zastupitelstvo obce Kunín schválit i konkrétní smlouvy o poskytnutí
veřejné finanční podpory.
Návrh na usnesení č. 5/9/2019:
Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019
2. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2019
3. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2019
4. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2019
5. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2019
6. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2019
7. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2019
ZO ukládá: vyhotovit Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019 – 7/2019 a po podpisu
zaslat finance.
ZO zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
zodpovídá: Cabadajová Zdeňka
termín: 31.7.2019

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Myslivecký spolek Šenov Kunín
se sídlem Kunín 374, 742 53 Kunín
zastoupen Petrem Kužílkem, předsedou spolku
IČ: 49590782
bankovní spojení: Fio banka, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 2000849396/2010
(dále „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly takto:
I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 35.000,- Kč (slovy: třicetpěttisíckorun) na nákup krmiva pro zvěř,
údržba a opravy mysliveckých zařízení.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
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III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 35.000,- Kč (nákup krmiva pro zvěř, údržba a opravy
mysliveckých zařízení), a to nejpozději do 31. 03. 2020 včetně kopií účetních dokladů (faktur
a bankovních výpisů, výdajových pokladních dokladů včetně pokladního deníku – tyto budou označeny:
„Financováno z rozpočtu Obce Kunín na rok 2019“). Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat
následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
1. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
2. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného

čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.
4. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.
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VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28.03.2019,
usnesením č. 4/6/1/2019.

V Kuníně dne:

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

………………………………….
Petr Kužílek
předseda spolku

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Římskokatolická farnost Kunín
se sídlem Kunín 191, 742 53 Kunín
zast. statutárně administrátorem: Mons. Mgr. Aloisem Peroutkou
IČ: 449374911
bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 2600515496/2010
(dále „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly takto:
I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši: 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun) na provozní náklady farnosti
Kunín,
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
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III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.
IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 10.000,- Kč (provozní náklady), a to nejpozději
do 31. 03. 2020 včetně kopií účetních dokladů (faktur a bankovních výpisů, výdajových pokladních
dokladů včetně pokladního deníku – tyto budou označeny: „Financováno z rozpočtu Obce Kunín na rok
2019“). Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží
kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
5. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
6. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.
8. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.
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VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28.03.2019,
usnesením č. 4/6/2/2019.

V Kuníně dne:

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

…….…..……………………………………
Mons. Dr. Alois Peroutka
administrátor

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s.
se sídlem Kunín 346, 742 53 Kunín
zastoupena Markétou Kuběnovou, předsedou spolku
IČ: 26628392
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
č. ú.: 1777699329/0800
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorun) na materiální zajištění
pořádaných akcí.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
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III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 30.000,- Kč (materiální zajištění pořádaných akcí), a to
nejpozději do 31. 03. 2020 včetně kopií účetních dokladů (faktur a bankovních výpisů, výdajových
pokladních dokladů včetně pokladního deníku – tyto budou označeny: „Financováno z rozpočtu Obce
Kunín na rok 2019“). Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a
předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
9. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
10. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

11. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.
12. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.
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VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28.03.2019,
usnesením č. 4/6/3/2019.

V Kuníně dne

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

………………………………….
Markéta Kuběnová
předseda spolku

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Tělovýchovná jednota Kunín, spolek
se sídlem Kunín 7, 742 53 Kunín
zastoupena Miroslavem Šimkem, předsedou spolku
IČ: 60336030
bankovní spojení: Fio banka, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 2001089982/2010
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíckorun) na provozní náklady a
zabezpečení činnosti spolku pro rok 2019.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

13.

14.

15.
16.

13.
14.

15.
16.

III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 70.000,- Kč (provozní náklady a zajištění činnosti spolku), a
to nejpozději do 31. 03. 2020 formou Zprávy o celoročním hospodaření TJ Kunín za rok 2019
včetně členění příjmů a výdajů.
Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím
osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
13. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
14. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

15. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.
16. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.

16.
17.
18.
19.
20.

VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28. 3. 2019,
usnesením č. 4/6/4/2019.

V Kuníně dne:

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

………………………………….
Miroslav Šimek
předseda spolku

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě
se sídlem Kunín 69, 742 53 Kunín
zast. předsedou spolku: Bc. Pavlem Malčíkem a jednatelem Miroslavem Kubovým
IČ: 62330951
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 0111596441/0300
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun) na provozní náklady
a zabezpečení činnosti spolku.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

17.

18.

19.
20.

17.
18.

19.
20.

III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 10.000,- Kč (provozní náklady a zabezpečení činnosti
spolku), a to nejpozději do 31. 03. 2020 včetně kopií účetních dokladů (faktur a bankovních výpisů,
výdajových pokladních dokladů včetně pokladního deníku – tyto budou označeny: „Financováno
z rozpočtu Obce Kunín na rok 2019“). Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
17. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
18. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
19. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.

20. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.

21.
22.
23.
24.
25.

VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28.03.2019,
usnesením č. 4/6/5/2019.

V Kuníně dne

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

……………………………………………………….
Bc. Pavel Malčík, Miroslav Kubový
předseda spolku, jednatel spolku

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kunín
se sídlem Kunín 306, 742 53 Kunín
zast. předsedou spolku: Stanislavem Bělunkem a pověřeným členem: Drahomírou Šimkovou
IČ: 62330471
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 267962911/0300
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:
I.

Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun) na provozní náklady prostor
pro sušení, moštování a krouhání ovoce.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

21.

22.

23.
24.

21.
22.

23.
24.

III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 10.000,- Kč (provozní náklady moštárny), a to nejpozději do
31. 03. 2020 včetně kopií účetních dokladů (faktur a bankovních výpisů, výdajových pokladních dokladů
včetně pokladního deníku – tyto budou označeny: „Financováno z rozpočtu Obce Kunín na rok 2019“).
Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím
osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
21. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
22. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
23. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.

24. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.

26.
27.
28.
29.
30.

VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28.03.2019,
usnesením č. 4/6/6/2019.

V Kuníně dne:

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

………………………………………………………….
Stanislav Bělunek, Drahomíra Šimková
předseda spolku, pověřený člen

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2019
uzavřená dle zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)
a zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Kunín
se sídlem: Kunín 69, 742 53 Kunín
zastoupená Dagmar Novosadovou, starostkou
IČ: 00600733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760145389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
Rybářský spolek Kunín
se sídlem Kunín 405, 742 53 Kunín
zastoupena Janem Pavlínkem, předsedou spolku
IČ: 26659956
bankovní spojení: Fio banka, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 2600746227/2010
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:
I.

Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun) na provozní náklady
a zabezpečení činnosti spolku pro rok 2019.
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

25.

26.

27.
28.

25.
26.

27.
28.

III.
Termín a způsob použití VFP
Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 31. 12. 2019. Do čerpání VFP mohou být zahrnuty
faktury zaplacené s datem do 30. 12. 2019, za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní
úhrady budou provedeny nejpozději do 30. 12. 2019.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou evidenci
poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost vyúčtování VFP.
Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu s žádostí.
Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Kunín, a to uvedením znaku obce nebo textu
„činnost organizace podporuje obec Kunín“ na propagačních či podobných materiálech.

IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP průběžnou
veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu Obecního úřadu Kunín:
- konečné vyúčtování o použití VFP ve výši 20.000,- Kč (provozní náklady a zajištění činnosti spolku), a
to nejpozději do 31. 03. 2020 formou Zprávy o celoročním hospodaření Rybářského spolku Kunín za
rok 2019 včetně členění příjmů a výdajů.
Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím
osobám požadované podklady.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně s předloženým
vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace).
V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP, vrátí příjemce celou výši VFP zpět
poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12. běžného roku.

V.
Sankce
25. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí VFP mu
nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
26. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na základě
veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši neoprávněného
čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
27. Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z VFP
mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.

28. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy vyúčtování použitých
prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu
využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30
dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení VFP.

31.
32.
33.
34.
35.

VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Poskytnutí veřejné finanční podpory bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 28. 3. 2019,
usnesením č. 4/6/7/2019

V Kuníně dne:

………………………………….
Dagmar Novosadová
starostka obce

………………………………….
Jan Pavlínek
předseda spolku

