SMLOUVA

č. q{,łłĺ2016

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda
uzavŕená podle ustanovení $ 10a odst. 5 zákona č.2s0l2000 Sb.o
o ľozpočtovýchpľavidlech rĺzemníchrozpočtů

I.
Smluvní stľany

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

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

zastoupeno:
(dále

00240559
CZ0O24O559
Komeľění banka a.s., č. uč:tl:28129-201/0100
Hanou Plecĺtou, staľostkou města

jen''poskytovatel'')

a

Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, občanskésdľužení
se sídlem:
Revoluční40I,250 70 odolena Voda

IČ:

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

zastoupené:
(dále

jen''příjemce'')

il.

Zá|<|adní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle $ 10a odst. 5 zákonač,.25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen,,zákon č,. 250 12000 Sb.").
2. Dotace je ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné spľávě
a o změně některých zákonů (zákon o ťrnančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zákon o finančníkontrole"), veřejnou finančnípodpoľou avztahuji se na ni
ustanovení tohoto zźtkona.
3. Smluvní strany pľohlašují,že pro prźnnívztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním
pťogľamu ,,16. ročníkTurnaje Lukáše Vágneľa" (dále jen ,,Dotačníprogľam"), o jehoŽ
vyh1ášení ľozhodla Rada města C)do
Voda č,. 812016 svÝm usnesením č.24 ze dne
4.5.2016.
4. Neoprávněné použitídotace nębo zadržení peněŽních pľostředků poskýnutých zrozpoětu
poskytovatele je porušenímrozpočtovékazně podle s 22 zákona č.25012000 Sb.
V případě porušení rozpočtovékázně bude postupováno podle zákoĺač.250/2000 Sb'
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ilI.

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskýnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek neinvestičníúčelověurěenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užit
v souladu s jejím účelovýmurčenímazapodmínek stanovených touto smlouvou.

Iv.

Účetovéuľčenía výše dotace

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskyne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční
účelovoudotaci na nfülady spojené s ľealizacípľojektu v souladu s předloženou Žádostí
v rámci Dotačníhopľogramu v celkové vyši Kč 12.000,- (slovy: ,,dvanácttisíc" korun

česĘch).
2. Příjemce je opľávněn použítdotaci pouze v souladu s účelemtéto smlouvy a k úhĺadě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účeludotace: ,,16. ročníkTuľnaje Lukáše
Vágneľa" (přesná specifikace dílčíhoľozdělení dotace).
3. Příjemce je povinen dotaci použítv období od 1.1.2016 do 31.12.2016, ato pouze na
úhĺadunákladů vniklých aultrazených v tomto období.

v.

ZávazĘ smluvních stran
1. Poskytovatel poskýne příjemci dotaci jednoľázoqým převodem ve pľospěch účtupříjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnostitéto smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje, že đotacipouŽije výlučně k účeluuvedenému v článku IV. smlouvy.
V případě, že dotace dle člĺínkuIV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu
v plné výši, je příjemce povinen nepouŽitou část dotace vrátit poskytovateli na účet
poskytovatele uvedený v ěl. I.' a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má b;it podle této
smlouvy předloŽeno vyúčtovanívýše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu $ 2 písm. e) zákona o ťrnančníkontľole
při výkonu finančníkontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodľŽet týo podmínky související s účelem,na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtovaníposkýnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetníevidenci příjemce dotaci za'űčtovatjako dotaci přijatou od obce. Příjem dotace
je příjemce povinen oddělit v účetníevidenci např. zvláštníanalýickou evidencí popř.
účelovýmznakem a đáletakto vést také náklady (výdaje) ťrnancované z prostředků
dotace a zvlášť od nákladů financovaných z jiných zdľojů.
c) tato evidence musí být podloŽena účetnímidoklady ve smyslu zźtkona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictvi,ve znění pozdějšíchpředpisů. Čestnéprohlášení příjemce o vynaložení
finančníchpľostředků v rámci uznatelných nakladů realizovaného projektu není
považován o za űčetnídoklad,
d) na požádání umoŽnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetníchdokladů htazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozdějĺ ďo 28.2.2017 na předepsaných foľmulářích
závéľečnévyúčtování,jež je f,rnančním vypořádáním ve smyslu $ 10a odst. 1 písm. d)
zźtkona ě. Ż5012000 Sb., včętně - závěrečĺézprźlvy, kteľá musí obsahovat poloŽkové
vyúčtovĺíní
nákladů a vyplněnou tabulku čerpáníf,rnančních prostředků (dotace)' seznamu účetníchdokladů vztahujícíchse k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetníchdokladů, - kopií účetníchdokladů týkajícíchse
dotace včetně dokladů o jejich úhľadě (v případě nesrovnalostí můžeb;it příjemce
vyzván k předložení kopií účetníchdokladů týkajícíchse ostatních uznatelných nákladů
pľojektu), - čestnéhoprohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti,
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spráVnosti a pravdivosti závěręčnéhovyúčtování,a to Závérečnévyúčtováníse
považuje za pŕedloŽenéposkytovateli dnem jeho předání kpřepľavě provozovateli
poštovníchslužeb nebo podáním na podatelně Městského úřadu odolena Voda,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat oľiginály všech úěetníchdokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zĺĺkonemo finančníkontrole řádné pľovedení
pruběŽné a následné kontroly hospodaření s veřejnými pľostředky z poskytnuté dotace,
jejich použitídle účelovéhouľčenístanoveného touto smlouvou, provedení kontľoly
faktické rea|izace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní
a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu posk1.tovatele provedena v sídle
příjemce, v místě realizacę nebo v sídle poskytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpĺánímposkýnuté dotace, s realizací účelusmlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtuje příjemce povinen rovněŽ
doloŽit vlastnictví k úětu, a to kopií příslušnésmlouvy nebo potvľzením peněžniho
ústavu. Z důvodu zmén identifikačních údajůsmluvních stran není nutné uzavkat
ke smlouvě dodatek,

i) nepľodleně, nejpozději však do 7 kalendĺĺřníchdnů, písemně informovat poskýovatele
(kcrn+ąk+nł ncnhn'r ną cfĺqnĚ nnqlrĺŕnlrąfala 1F
místostarosta Města Ôrĺnlpną \/náq Tno
arch. Ing. Tomáš Lohniský) o vlastní přeměně nebo zľušęnís likvidací, v případě
přeměny i o tom, na kteý subjekt přejdou práva a povinnosti ztéto smlouvy.
5. Porušení podmínek uvedených v ođst.4 písm. b)' d) e), Đ a h) a podmínky naplnění účelu
smlouvy, je povaŽovźno za porušení méně závažné ve smyslu ustanovení $ 10a odst. 6
zákonač.25012000 Sb.

odvod zatato porušení ľozpočtovékázně

se stanoví následujícím pľocentem:

a) PředloŽení vyúčtovánípodle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace'
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskýnuté dotace,
b) Porušení podmínky splnění účelupoužitídotace je odvod ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených peněžníchpľostředků
c) Porušení podmínky stanovęné v odst.4 písm. b), d) a f)
5 % poskytnuté dotace,
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)
2%oposkytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrŽí závazek či povinnost vyplývaj ici z této smlouvy, pokud
se nebude jednat o porušenírozpočtovékázně, můŽe poskytovatel příjemci vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace zakaždý i započ,atý den, po který
trvá porušovźlnízávazku či povinnosti. Poskýovatel smluvní pokutu nevyúčtuje, pokud její
výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uloženímsmluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady
škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z povinností
ze stľany příjemce. Příjemce je povinen uhľadit poskýovateli škodu vędle smluvní pokuty'
a to v plné výši.
8. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelemposkytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyričtovánímči prováděním
kontroly sdělí poskytovateli nepľavdivé nebo neúplnéúdaje, kteľéjsou způsobiléuvést
jej v omyl,
b) nepředloŽí poskytovateli Ve stanoveném termínu dle čl. V., odst. 5, písm. e)
ani v teľmínudle čl. V., odst. 7, písm. a) zźlvěrečnévyúčtovtniv souladu s touto
Smlouvou,
c) pouŽije dotaci k jinému účelu,než je uvedeno v této Smlouvě,
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d) nevľátí poskytovateli nevyčerpanéÍinančníprostředky z poskynuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumoŽnířádné pľovedení kontroly dle zákona o finančníkontrole.
9.

V

případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskýnutou
v plné výši vrátit zpět ĺa účetposkytovatele uvedený v čl. I této smlouvy,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno odstoupení
poskýovatele od této smlouvy.

dotaci

10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtovánídotace na stľaně příjemce je p. Lukáš Pekárek,
tel.734 5I8 l32, kontaktní osobou ve věci zaúčtovánídotace na stľaně posk}tovatele je
p. Maľtina Szekélyová, zaměstnankyně Ekonomického odboru Městského úřadu odolena
Voda, teł. 283 116 435.

vI.

Zá.ľérečnáustanovení

1.

V přípađěľozporu mezi touto smlouvou a Dotačnímprogľamem má přednost znění této

2.

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

3.
4.
5.
6.

7.

smlouvy.

smluvních stran, přičemžľozhodujícíje datum podpisu pozdějšího.
Smlouva můžeb;it měněna nebo doplňována jen foľmou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem,datem a podpisem opľávněných zástupců obou smluvních stran.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídíustanoveními občanskéhozákoníku.
Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva můžebytbezjakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stľĺínkáchměsta odolena Voda. Souhlas se zveřejněním se týká
názvu, sídla' účeluposkýnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních
údajůuvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stľanami brán jako
souhlas Se Zpľacováním osobních údajůve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochľaně
osobních údajůa o změně některých 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 $ 4l zakona č:. 12812000 Sb., o obcích (obecní
ztizení), ve znění pozdějších předpisů: o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace ľozhodla
Rada města odolena Voda č. 8/2016 (orgán, který o poslEtnutĺ dotace ľozhodoval,
tj. Rada města odolena Voda/Zastupitelstvo města odolena Voda)
usnesenlm
ze dne 4.5.2016.

Za poskytovatele

V odoleně Vodě

Za příjemce
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Hana Plecitá
staľostka Města odolena Voda

NGŁo\

dne

ľrlÍąo1

250

s.aF.

$Ź3....

Lukáš Pekárek
Sdľuženípřátel pohybu v odoleně Vodě
(méno a příjmení osoby, kteľá za právnickou osobu
smlouvu podepisuie)
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