SMLoUvA

č. 0ďł?.ĺ2016

o poskytnutí dotace z rozpočtu města odolena Voda

uzavŕená podle ustanovení $ 10a odst. 5 zákona č,.25012000 Sb.'
o ľozpočtovýchpravidlech územníchľozpočtů

L
Smluvní strany
Město odolena Voda
se sídlem Dolní nĺĺměstí14,250 70 odolena Voda

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

zastoupeno:
(dále

j

00240559
CZ0024O559
Komerění banka a.s., č. ilětu:28l29-20Il0I00
Hanou Plecitou, starostkou města

en''poskytovatel'')

a

Honební společenstvo odolena Voda
se sídlem:
Postřižínská'Zl,250 70 odolena Voda

IČ:

7I2I89O4

bankovní spojení: ČSog, č' účtu26771688!0300
Vladimíľem Austem,
starostou Honebního společenstva odolena Voda

zastoupené:
(dále

jen''příjemce'')
II.
Zái<|adní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnopľávní smlouvou uzavřenou dle $ 10a odst. 5 zákona č,.25012000
Sb., o ľozpočtovýchpravidlech územních ľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákoĺ č. 25012000 Sb.").
2. Dotace je ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné spľávě
a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontľole), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zákon o finančníkontľoleo')' veřejnou finančnípodporou avztahují se na ni
ustanovení tohoto zźkona.
3. Smluvní strany pľohlašují,že pro právĺívńah zaIožený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním
progľamu ,,Zýśenístavu zvéŕe v přírodě, nákup bažantích kuřat a nákup kľmenípľo
zvěř, ochľana žĺvotníhoprostředí, příspěvek na pľovozní činnost" (dále jen ,,Dotační
programo'), o jehoŽ vyhlášeníľozhodla Rada města odolena Voda č. 812016 svým
usnesením č. 24 ze dne 4.5.2016.
4. Neopľávněné použitídotace nebo zaďržení peněŽních prostředků poskýnutých zrozpočtu
poskýovatele je porušenímrozpočtovékź.zně podle s22 zźkona č,.25012000 Sb.
V případě porušení rozpočtovékázně bude postupovĺĺno podle zákonač. 250/2000 Sb.
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Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskýnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek neinvestičníúčelověurčenou dotaci a závazęk příjemce tuto dotaci přijmout a užit
v souladu s jejím účelovýmuľčenímazapodminek stanovených touto smlouvou.

ľ.

Účelovéuľčenía výše dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskyne ze svého ľozpočtu příjemci neĺnvestiční
účelovoudotaci na nfülady spojené s ręalizací projektu v souladu s předloženou Žádostí
v rámci Dotačního programu v celkové rrýši Kč 20.000'_ (slovy: ,rdvacettisíc" koľun

česĘch).

2. Příjemce je oprávněn pouŽít dotaci pouze v souladu s účelemtéto smlouvy a k úhľadě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účeludotace: ,rZýśenístavu zvéŕe
v přírodě, nákup bažantíchkuřat a nákup krmení pľo zvěř, ochrana životního
pľostředí, příspěvek na provozní čĺnnost"(přesná speciťrkace dílčíhoľozdělení dotace).
3. Příjemce je povinen dotaci použítv období od 1.1.2016 do l.12.201'6, ato pouze na
úhľadunfüladů vniklých auhrazených v tomto období.

v.

Zán azky smluvních stran

1. Poskytovatel poskýne příjemci dotaci jeđnortuoým převodem ve pľospěch účtupříjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabyí účinnostitéto smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účeluuvedenému v člrĺnkuIV. smlouvy.
V případě' Že dotace dle článku IV. této smlouvy nebude pouŽita ke sjednanému účelu
v plné výši, je příjemce povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet
poskytovatele uvędený v čl. I., a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má b;it podle této
smlouvy předloženo vyričtovánívýše uvedené dotace.
3. Poskytovatelje povinen spolupůsobit ve smyslu $ 2 písm. e) zfüona o finančníkontrole
při výkonu finančníkontľoly.
4. Příjemce se zavazuje dodrŽet týo podmínky související s účelem,na nějž byla dotace
poskytnuta:
poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
a) řídit se při vyúčtovĺíní
b) v účetníevidenci příjemce dotaci zaučtovatjako dotaci přijatou od obce. Příjem dotace
je příjemce povinen oddělit v účetníevidenci napÍ. zvlźlštníanalýickou evidencí popř.
účelovýmznakem a dáIe takto vést také naklady (výdaje) financovaĺré z prostředků
dotace a zvlášť od nákladů financovaných z jiných zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetnímidoklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů. Cestné pľohlášenípříjemce o vynaloŽení
finančníchprostředků v rámci uznate|ných nákladů realizovaného projektu není
pov ažov źno za učetni doklad,
d) na poŽádaní umoŽnit poskýovateli nahlédnutí do všech účetníchdokladů Iuazených
z pľostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2017 na předepsaných foľmutářích
závěľečnévyrĺčtování,jež je ťrnančnímvypořádáním ve smyslu $ 10a odst. 1 písm. d)
zákona č,. 25012000 sb., včetně - závěrečnézprźxy, která musí obsahovat poloŽkové
vyúčtovánínákladů a vyplněnou tabulku čerpáníf,rnančních prostředků (dotace), seznamu účetníchdokladů vztahujícich se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetníchdokladů, - kopií účetníchdokladů týkajícíchse
dotace včetně dokladů o jejich úhľadě (v případě nesľovnalostímůžebý příjemce
vyzváĺ k předloŽení kopií ričetníchdokladů týkajícíchse ostatních uznate|ných nákladů
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projektu), - čestnéhopľohlášeníosoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti,
spľávnosti a pravdivosti závěľečnéhovyúětování, a to Závéręčnévýčtovĺáníse
povaŽuje za pteđIoŽenéposkytovateli dnem jeho předání kpřepľavě provozovateli
poštovníchslužeb nebo podáním na podatelně Městského úřadu odolerla Voda,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetníchdokladů
vztahujících se k realizovarlému účelu'
g) umoŽnit poskytovateli v souladu se zákonem o finančníkontľole řádné pľovedení
pruběŽné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace,
jejich pouŽití dle úěelového uľčenístanoveného touto smlouvou, pľovedení kontľoly
faktické ręalizacę činnosti na místě a předloŽit při kontľole všechny potřebné účetní
a jiné doklady. Kontľola na místě bude dle pokynu poskýovatele provedena v sídle
příjemce' v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) nepľodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskýovatele o všech
změnách souvisejících s ěerpaním poskýnuté dotace' s rea|izaci účelusmlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtuje příjemce povinen ľovněž
doložit vlastnictví k účtu,a to kopií příslušnésmlouvy nebo potvrzením peněŽního
ústavu. Z důvodu změn identiťrkačníchúdajůsmluvních stľan není nutné uzavírat
ke smlouvě dodatek,
i) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně infoľmovat poskytovatele
(kontaktní osobou na straně poskytovatele je místostaľosta Města odolena Voda Ing.
aľch. Ing. Tomáš Lohniský) o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě
přeměny i o tom, na kteý subjekt přejdou prźxa a povinnostíztéto smlouly.

5. Porušenípodmínek uvedených v odst. 4 písm. b)' d) e), Đ a h) a podmínky naplnění účelu
smlouvy, je považováĺoza porušení méně zźxažnéve smyslu ustanovení $ 10a odst. 6
zźil<ona č. 25012000 Sb.

odvod zatato porušení ľozpočtovékázĺě se stanoví následujícím procentem:
a) Předložení vyúčtovánípodle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
5 % poskytnuté dotace,
do 7 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
b) Porušení podmínky splnění účelupoužitídotace je odvod ve výši ěástĘ neoprávněně
pouŽitých nebo zađrženýchpeněžních prostředků
5 % poskytnuté dotace,
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b)' d) a f)
2Yoposkytnuté dotace.
d) Poľušenípodmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

6. V případé,že příjemce nedodľŽízávazek či povinnost vyplývajícíz této smlouvy, pokud
se nebude jednat o porušenírozpočtovékánně, můžeposkýovatel příjemci vyúčtovat
smluvní pokutu ve v'ýši 0,5 pľomile z poskytnuté dotace zakaždý i započatý den' po který
tľvá porušování závazku či povinnosti. Poskýovatel smluvní pokutu nevyúčtuje, pokud její
výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhľadit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zaviĺěĺí.UloŽením smluvní
pokuty není dotčeno pľávo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhĺady
škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z povinností
ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhľadit poskýovateli škodu vedle smluvní pokuty,
a to v plné výši.
8. Poskyovatel si vyhľazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, Že příjemce:
a) za účelęmposkytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúětováním či prováděním
kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobiléuvést
jej v omyl,
b) nepředloŽí poskýovateli Ve stanoveném termínu dle čl. V., odst. 5, písm. e)
ani v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěreěné vyúčtovánív souladu s touto
Smlouvou,
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c) použije dotaci k jinému účelu,než je uvedeno v této Smlouvě,

d) nevľátí poskýovateli nevyčerpanéfinančnípľostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožniřáđnéprovedení kontľoly đIezźlkoĺao finančníkontľole.

9.

V

případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskýnutou
dotaci v plné qýši vľátit zpět na účetposkytovatele uvedený v čl. I této smlouvy,
a to do 15 kalendĺářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno odstoupení
poskytovatele od této smlouvy.

10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtovánídotace na straně příjemce je p. Vladimíľ Aust,
tel.728730259,28397I557, kontaktní osobou ve věci zaúčtovánídotace na straně
poskytovatele je p. Maľtina Szekélyová, zaměstnankyně Ekonomického odboru
Městského úřadu odolena Voda, tel. 283 116 435.

VI.

Záxérećná ustanovení

1.

V případě ľozporu mezi touto smlouvou a Dotaěním pľogramem má přednost znění této

2.

Smlouva ie podepsána ve dvou whotoveních, z nicllžkaŽd ' má platnost originálu.
Každáze smluvních stľan obdrži po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněnými zástupci

3.
4.
5.
6.

7.

smlouvy.

smluvních stľan, přičemžľozhodujícíje datum podpisu pozdějšího.
Smlouva můžebý měněna nebo doplňovana jen foľmou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem,datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Pľávní vztahy touto smlouvou neupravené se řídíustanoveními občanskéhozákoníku.
Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva můŽe býbezjakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách města odolena Voda. Souhlas se zveřejněním se týká
názvu' sídla, účeluposkytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních
údajůuvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako
souhlas se Zpľacovĺĺnímosobních údajůve smyslu zźkona č. 101/2000 Sb., o ochľaně
osobních údajůa o změně někteých zákonű', ve znění pozdějších předpisů, a tedy město
odolęna Voda má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě
obsaŽené.

DoloŽka platnosti pľávního úkonu podle $ 41 zákonač:. 12812000 Sb., oobcích (obecní
ztizení), ve znění pozdějších předpisů: o poskytnutí účelovéneinvęstičnídotace ľozhodla
Rada města odolena Voda č. 8/2016 (orgán, kteý o poslcytnutí dotace rozhodoval, tj.
Rada města odolena Voda/Zastupitelstvo města odolena Voda) svým usnesením č. 24
ze dne 4.5.2016.

Za poskytovatele

Za příjemce

:

V odoleně Vodě dne
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staľostka Města Odolena Voda

:

1

Ą

ODOI.ENA VODA
PostřiŽÍnská 21
25oru' odolena Voda

(fupőW3i:::1
Vladimír Aust

Honební společenstvo odolena Voda
(méno a příjmení osoby,
která za právnickou osobu

smlouvu podepisuje)
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