SMLoUvA
o poskytnutí dotace

č.

OT,bT)

aaaaaa

1201,6

z rozpočtu města odolena Voda

uzavřená podle ustanovení $ 10a odst. 5 zákona č,.25012000 Sb.,
o ľozpočtovýchpravĺdlech lizemních rozpočtů
I.

Smluvní stľany
Město odolena Voda
se sídlem Dolní náměstí 14,250 70 odolena Voda

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

zastoupeno:
(dále

00240559
CZ00Ż4O559
Komerčníbanka a.s., č. tĺětu 28129-20110100
Hanou Plecĺtou, staľostkou města

jen''poskytovatel'')

a

Sdľuženípřátel pohybu v Odoleně Vodě, občanskésdružení
se sídlęm:
Revoluční40l,250 70 odolena Voda

IČ:

26637839
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu429638349/0800
Lukášem Pekárkem

zastoupené:
(dále

jen''příjemce'')
II.
Zákliadní ustanovení

l.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle $ 10a odst. 5 zźlkona ě. 25012000
Sb., o ľozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů've zněni pozdějších předpisů
(dále jen,,zákon č,. 250 12000 Sb.").
2. Dotace je ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o Íinančníkontľole ve veřejné spľávě
a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o finančníkontrole"), veřejnou finančnípodpoľou avztahují se na ni
ustanovení tohoto zékona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro pľávní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsaŽená ve vyhlášeném dotačním
pľogľamu ,rPodpoľa čĺnnostioddílu pľonájem spoľtovišt', účastv soutěžích
a turnajích, nákup vybavení (míčeosítě, atd.)"(dále jen ,'Dotačníprogram"), o jehož
vyhlášení ľozhodla Rada města
Voda ě. 812016 svÝm usnesením č,.24 ze ďne
4.5.2016.
4. Neopľávněné použitídotace nebo zadržení peněŽních pľostředků poskytnutých zrozpoětu
poskytovatele je porušenímľozpočtovékázĺě podle s 22 zźtkona č,.2502000 Sb.
V případě porušení rozpočtovékazně bude postupováno podle zźlkonač.250/2000 Sb.
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III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek neinvestičníúčelověuľčenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít
v souladu s jejím účelovýmurčenímazapođmínekstanovených touto smlouvou.

IV.
Účelové uľčenía výše dotace
1. Poskýovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpoětu příjemci neĺnvestiční
účelovoudotaci na nĺíkladyspojené s realizací projektu v souladu s předloŽenou Žádostí
v ľĺímciDotačního progľamu v celkové vyši Kč 20.000r- (slovy: ,,dvacettisíc" koľun

česĘch).

2. Příjemce je oprávněn pouŽít dotaci pouze v souladu s účelemtéto smlouvy a k úhľadě
nákladů prokazatelně souvisejícíchs realizaci účeludotace: ,,Podpoľa činnosti oddílu pronájem sportovišt', účastv soutěžícha turnajícho nákup vybavení (míče,sítě, atd.)śś
(přesná specifikace dílčíhorozdělení dotace).
3. Příjemce je povinen dotaci použítv období od 1.1.2016 do 31.12.2016, a to pouze na
úhľadunákladů vniklých auhrazených v tomto období.

v.

Zźx azky smluvních stran
1. Poskytovatel poskýne příjemci dotaci jednorazoým převodem ve prospěch účtupříjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do l5 dnů po nabytí účinnostitéto smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje, že đotacipouŽije výlučně k účeluuvędenému v článku IV. smlouvy.
V případě, že dotace dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu
v plné ýši, je příjemce povinen nepoužitou část dotace vľátit poskýovateli na účet
poskýovatele uvedený v čl. I., a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má b;it podle této
smlouvy předloŽeno vyúčtovánívýše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu $ 2 písm. e) zákona o finanění kontrole
při qikonu finančníkontľoly.
4. Příjemcę se zavazuje dodrŽet tyto podmínky související s účelem,na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtováníposkytnuté dotace touto smlouvou a pľávními předpisy,
b) v účetníevidęnci příjemce dotaci zaučtovatjako dotaci přijatou od obce. Příjem dotace
je příjemce povinen oddělit v účetníevidenci např. zvláštníanalytickou evidencí popř.
účelovýmznakem a dále takto vést také nfülady (výdaje) financované z pľostředků
dotace azv|ášť od nákladů financovanýchz jiných zdľojů.
c) tato evidence musí být podložena účetnímidoklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů. Čestnépľohlášenípříjemce o vynaloŽení
finančníchprostředků v ľámci uznatelných nakladů realizovaného projektu není
považováno za účetnídoklad,
d) na požádání umoŽnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetníchdokladů hľazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2017 na předepsaných foľmulářích
závěľečnévyúčtování,jež je finančním vypořádáním Ve Smyslu $ 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 25012000 Sb., včetně - zttvěrečnézprávy, ktęrá musí obsahovat položkové
vyúčtovánínákladů a vyplněnou tabulku čerpáníťrnančníchprostředků (dotace), seznamu úěetních dokladů vztahujicích se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých úěetníchdokladů, - kopií účetníchdokladů týkajícíchse
dotace věetně dokladů o jejich úhĺadě(v případě nesrovnalostí můŽe b;it příjemce
vyzván k předloŽení kopií účetníchdokladů týkajícíchse ostatních uznatelných nákladů
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pľojektu), - čestnéhoprohlášení osoby opľávněné jednat za ptíjemce o úplnosti,
správnosti a pravdivosti závěręčného vyúětovĺíní,
a to Závěreěné vyúčtováníse
povaŽuje za pÍedloženéposkytovateli dnem jeho předání kpřepravě provozovateli
poštovníchslužeb nebo podáním na podatelně Městského úřadu odolena Voda,
f) řádně v souladu s pľávními předpisy uschovat oľiginály všech účetníchdokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umoŽnit poskytovateli v souladu se zákonem o finančníkontrole řádné provedení
pruběžné a následné kontľoly hospodďení s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace,
jejich pouŽití dle účelovéhourčenístanoveného touto smlouvou, pľovedení kontroly
faktické rea|izace činnosti na místě a předložit při kontľole všechny potřebné účetní
a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskýovatele provedena v sídle
příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) nepľodleně, nejpozději však do 7 kalendďních dnů, informovat poskýovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelusmlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtuje příjemce povinen rovněŽ
doložit vlastnictví k účtu,a to kopií příslušnésmlouvy nebo potvrzením peněžního
ústalrr. Z důvodu změn idęntifikačních údajůsmluvních stran není nutné uzavfuat

ke smlouvě dodatek,
i) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendĺĺřníchdnů, písemně informovat poskytovatele
(1znnłąL+ni
cfľąně nnqlĺrŕnrląfplo
ło mícŕncfąĺno1a'l\tÍ
ŕ)Ánlpną \/nÁo T-osobou
arch. Ing. Tomáš Lohniský) o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě
přeměny i o tom, na kteý subjekt přejdou prźna a povinnosti ztéto smlouvy'

5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), Đ a h) a podmínky naplnění účelu
smlouvy, je povaŽováno za porušení méně závažnéve smyslu ustanovení $ 10a odst.6
zźkonač.250/2000Sb.

odvod zatato porušení ľozpočtovéké.zně se stanoví následujícím pľocentem:
a) PředloŽení vyúčtovánípodle odst. 4 písm. e) po stanovęné lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskynuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskýnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Porušenípodmínky splnění účelupouŽití dotace je odvod ve výši částky neopľávněně
použitých nębo zadržených peněŽních prostředků
c) Porušení podmínky stanovené v odst.4 písm. b), d) a f)
5 % poskytnuté dotace,
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)
2oÁposkytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodľŽízávazek či povinnost vyplývajíci z této smlouvy, pokud
se nebude jednat o poľušenírozpočtovékázně, můŽe poskytovatel příjemci vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskýnuté dotace zakažđýi započ,atý den, po který
trvá porušováni zźwazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu nevyúčtuje,pokud její
výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhĺadit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. UloŽením smluvní
pokuty není dotčeno pľávo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhľady
škody, na kterou poskytovateli vznikne naľok v důsledku porušení některé z povinností
ze stľany příjemce. Příjemce je povinen uhľadit poskytovateli škodu vedle smluvní pokuty,
a to v plné výši.
8. Poskytovatel si vyhľazuje pľávo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za isěelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtovánímči pľováděním
kontroly sdělí poskytovateli nepľavdivénebo neúplné údaje, kteľéjsou způsobiléuvést
jej v omyl,
b) nepředloŽí poskýovateli ve stanoveném termínu dle č1. V.' odst. 5, písm. e)
ani v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) ztlvěreěné vyúčtovánív souladu s touto
Smlouvou,
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c) použije dotaci k jinému účelu,nežje uvedeno v této Smlouvě'

d) nevľátí poskýovateli nevyčeľpanéfinančníprostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednĺĺnímtéto smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finančníkontľole.
9.

V

případě, Že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskýnutou
dotaci v plné ýši vľátit zpět na účetposkýovatele uvedený v ěl. I této smlouvy,
a to do 15 kalendĺířníchdnů ode dne, kdy bude příjemci doruěeno odstoupení
poskytovatele od této smlouvy.

10. Kontaktní osobou ve věci zaűčtovánídotace na stľaně příjemce je p. Lukáš Pekiíľek,
tel.734 518 132,
dotace na straně
Je
p. Maľtina Szekélyová, zaměstnankyně Ekonomického odboru Městského úřadu odolena
Voda, tel. 283 116 435.

vI.

Záxérečnáustanovení

1.

V případě rozporu mezi touto smlouvou a Dotačnímpľogramem má přednost znění této

2.

Smlouva ie podepsána ve dvou whotoveních, z nicltž každá má platnost oľiginálu.
Každáze smluvních stľan obdržÍpo jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stľan, přičemŽ rozhodujícíje datum podpisu pozdějšího.
Smlouva můžebý měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených

3.
4.
5.
6.

7.

smlouvy.

pořadovým číslem,datem a podpisem opľávněných zástupců obou smluvních stľan.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídíustanoveními občanskéhozákoníku.
Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva můžebytbezjakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stľánkách města odolena Voda. Souhlas se zveřejněním se týká
názvu, sídla, účeluposkytnuté dotace a výše poskýnuté dotace i případných osobních
údajůuvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami bľán jako
souhlas se zpracovĺínímosobních údajůve smyslu zźkona č,. rcID000 Sb., o ochľaně
osobních údajůa o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město
odolena Voda má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě
obsažené.
DoloŽka platnosti pľávního úkonu podle $ 41 zákona č:. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zŕízení),ve znění pozdějších předpisů:
utí účelovéneinvestiční
Rada města odolęna Voda č. 8/2016 (oľgán, který o poslqltnutí dotace ľozhodoval,
tj. Rada města odolena Voda/Zastupitelstvo města odolena Voda) svým usnesením č. 24
ze dne 4.5.2016.

Za poskytovatele

V odoleně Vodě

Za příjemce

:

dne

ď.ó l,n/ [

:

V odoleně V
'Bi**tuä

V

nłĚsľCI
ĺ}ÜŁHNł,Ą Víj|ĐA

2$tr

Hana Plecitá
starostka Města odolena Voda
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1

Lukáš Pekáľek
Sdľuženípřátel pohybu v odoleně Vodě
(méno a příjmení osoby, kteľá za pľávnickou osobu
smlouvu podepisuje)
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