sMLoUvA

č. .0.ąy.ł t 2016

o poskytnutí dotace z rozpočtu města odolena Voda

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

L
Smluvní strany
Město odolena Voda
se sídlem Dolní nĺĺměstí|4,250 70 odolena Voda

IČ:
DIČ:

O024O55g

CZ0O24055ł
bankovní spojení: Komerění banka a.S., č. ilčtu 28129-201101100
zastoupeno: Hanou Plecitou, staľostkou města
(dále

j

en''poskytovatel'')

a

Asociace -

ToM' 2ll09 Vodolka, pobočný spolek

sídlem:
IČ:
se

Čs. armády 256,250 70 odolena Voda

bankovní spojení:

Čson a.s., č. tlč:tu2582436l6

zastoupené:
(dále

1473786

Janem Valteľem

jen''příjemce'')

il.

Zá|<ladní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnopľávní smlouvou uzavřenou dle $ 10a odst. 5 zźlkonač,.25012000
Sb., o ľozpočtovýchpľavidlech územních ľozpočtů,ve zĺěnípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon č,.25012000 Sb.").
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 3Ż012001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné správě
a o změně některých zákontĺ (zákon o finančníkontrole), ve zĺěnípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o finančníkontrole")' veřejnou finančnípodporou avztahují se na ni
ustanovení tohoto zźlkona'
3. Smluvní strany prohlašují, že pro pľávní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazĺá ustanovení obsaŽená ve vyhlášeném dotaěním
pľogramu ,oPodpoľa činnosti oddílu mládeže" (dále jen ,,Dotačníprogram"), o jehož
vyhlášení ľozhodla Rada města odolena Voda č,. 812016 svým usnesením č,.24 ze dne
4.5.2016.
4. Neoprávněné použitídotace nebo zađrženípeněžních prostředků posk1.tnutých z rozpoćtu
poskytovatele je porušením rozpočtovékázně podle s 22 zćtkona č,.25012000 Sb.
V případě porušení rozpočtovékazně bude postupováno podle zákonač. 250/2000 Sb.
strćnka
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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.

Účelovéuľčenía výše dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého ľozpočtu příjemci neinvestiční
účelovoudotaci na náklady spojené s realizaci projektu v souladu s přeđloženoužádostí
v rámci Dotačního pľogľamu v celkové výši Kč 20.000'_ (slovy: ,rdvacettisíc" koľun
českých).
2. Příjemce je opľávněn pouŽít dotaci pouze v souladu s účelemtéto smlouvy a k úhľadě
nákladů prokazatelně souvisejících s rea|izaci r[čelu dotace: ,rPodpoľa činnosti oddílu
mládeže" (přesná specifikace dílčíhoľozdělenídotace).
3. Příjemce je povinen dotaci použítv období od 1.1.2016 do 31.12.2016, ato pouze na
úhľadu nákladů vniklých avhrazených v tomto období.

V.

Záx azky s mluvních stľan
1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve pľospěch účtupříjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnostitéto smlouvy.
2. Příjemce se zavazlĄe, že dotaci použije výlučně k účeluuvedenému v člrínkuIV. smlouvy.
V případě, Že dotace dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu
v plné výši, je příjemce povinen nepoužitou ěást dotace vľátit poskýovateli na účet
poskytovatele uvedený v čl. I., a to do 15 kalendářních đnůode dne, kdy má b1it podle této
smlouvy předloženo výčtovánívýše uvedené dotace.
3. Poskýovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu $ 2 písm. e) zákona o finaĺrčníkontrole
při výkonu finančníkontroly.
4. Příjemce se Zavazuje dodrŽet tyto podmínky související s účelem,na ĺéjžbyla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtováníposkytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetníevidenci příjemce dotaci zaućtovatjako dotaci přijatou od obce. Příjem dotace
je příjemce povinen oddělit v účetníevidenci např. zvláštníanalytickou evidencí popř.
účelovýmznakem a dále takto vést také náklady (výdaje) financované z prostředků
dotace azv|ášť od naklađůfinancovanýchz jiných zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetnímidoklady ve smyslu zékona č.563/1991 Sb.,
o účetnictvi,ve znění pozdějšíchpředpisů. Čestnéprohlášení příjemce o vynaložení
finančníchpľostředků v ľámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není
považováno za účetnídoklad,
d) na požadání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetníchdokladů hľazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovatelĺ nejpozději do 28.2.2017 na předepsaných foľmulářích
závěľečnévyúčtování,jež je finaněním vypořádaním ve smyslu $ 10a odst. 1 písm. d)
zákona č). 25012000 Sb., včetně - závérečnézprávy, která musí obsahovat položkové
vyúčtovánínákladů a vyplněnou tabulku čeľpánífinančních pľostředků (dotace), seznamu účetníchdokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetníchdokladů, - kopií účetníchdokladů týkajícíchse
dotace včetně dokladů o jejich úhľadě (v případě nesľovnalostí můŽe b;it příjemce
vyzván k předloŽení kopií účetníchdokladů týkajícíchse ostatních uznatelných nákladů
projektu), - čestnéhopľohlášeníosoby oprávněné jednat za ptíjemce o úplnosti'
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správnosti a pravdivosti závěrečnéhovyúětování, a to Zźxěreěnévyúětování se
považuje za pted|ožené poskytovateli dnem jeho předání kpřepravě provozovateli
poštovníchsluŽeb nebo podáním na podatelně Městského úřadu odolęna Voda,
f) řádně v souladu s pľávními předpisy uschovat originály všech účetníchdokladů
vztahujících se k ľealizovanémuúěelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finančníkontrole řádné provedení
pruběŽné a následné kontľoly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté đotace,
jejich pouŽití dle účelovéhourčenístanoveného touto smlouvou, provedení kontroly
faktické realizace činnosti na místě a předloŽit při kontľole všechny potřebné účetní
a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele pľovedena v sídle
příjemce, v místě ręalizace nebo v síđleposkytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendĺířníchdnů, informovat poskýovatele o všech
změnách souvisejícíchs čerpaním poskýnuté dotace, s realizací úěelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změĺy účtuje příjemce povinen rovněŽ
doloŽit vlastnictví k účtu'a to kopií příslušnésmlouvy nebo potvrzením peněžniho
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajůsmluvních stran není nutné uzavirat
ke smlouvě dodatek,
i) nepľodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů' písemně infoľmovat poskytovatele
(kontaktní osobou na stľaně poskytovatele ie místostaľosta Města odolena Voda Ing.
arch. Ing. Tomáš Lohniský) o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidaci, v případě
přeměny i o tom, na kteý subjekt přejdou práva 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 závažné ve smyslu ustanovení $ 10a odst. 6
zélkona č.250/2000 Sb.

odvod zatato porušení ľozpočtovékźz,ĺěse stanoví následujícím pľocentem:
a) Předložení vyúčtovánípodle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
5 % poskytnuté dotace,
do 7 kalendářních dnů
l0 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
20 Yo poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
b) Porušenípodmínky splnění účelupouŽití dotace je odvod ve výši částky neopľávněně
pouŽitých nebo zadržených peněžních pľostředků
5 % poskytnuté dotace,
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b)' d) a f)
2%oposkytnuté dotace.
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

6. V případě, Že příjemce nedodrŽí zźwazek či povinnost vyplývajicí ztéto smlouvy, pokud
se nebude jednat o porušenírozpočtovékázně, můŽe poskytovatel příjemci vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace zakažďý i započatý den, po který
tľvá porušovźnízávazku či povinnosti. Poskýovatel smluvní pokutu nevyúčĘe,pokud její
výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhľadit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno pľávo poskýovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady
škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsleđkuporušení někteľéz povinností
ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhľadit poskytovateli škodu vedle smluvní pokuty,
a to v plné výši.
8. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za uč,e|em poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtovánímči prováděním
kontľoly sdělí poskytovateli nepľavdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobiléuvést
jej v omyl,
b) nepředloŽí poskýovateli ve stanoveném teľmínu dle čl. V., odst. 5, písm. e)
ani v termínu dle čl. V., odst. 7' písm. a) zźwěrečnévyúčtovétniv souladu s touto
Smlouvou,
c) pouŽije dotaci k jinému úěelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
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d) nevľátí poskytovateli nevyčerpanéfinančníprostřeđkyz poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontľoly dle zákona o ťrnančníkontrole.
9.

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

V

10. Kontaktní osobou ve věci zaűćtovńní dotace na stľaně příjemce je p. Jan Valter, tel.
604 558 955, kontaktní osobou ve věci zaúčtovánídotace na straně poskytovatele je p.
Martina Szekélyová, zaměstnankyně Ekonomického odboru Městského úřadu odolęna
Voda, tel. 283 116 435.

vr.

Závěrečná ustanovení

1.

V případě rozpoľu mezi touto smlouvou a Dotačnímprogramem má přednost znění této

2.

Smlouva ie podepsána ve dvou whotoveních.

3.
4.
5.
6.

7.

smlouvy.

z

nichž kaŽdá mát platĺrost originálu.
Každá' ze smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabyvá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stľan, přičemžrozhodujícíje datum podpisu pozdějšího.
Smlouva můŽe b;it měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem,datem a podpisem oprávněných zásfupců obou smluvních stran.
Právní vńahy touto smlouvou neupravené se řídíustanoveními občanskéhozákoníku.
Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva můžebytbezjakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových strĺínkách města odolena Voda. Souhlas se zveřejněním se týká
názvu, sídla, ričelu poskýnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních
údajůuvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami bran jako
souhlas se Zpľacováním osobních údajůve smyslu zétkona č. 101/2000 Sb., o ochľaně
osobních údajůa o změně některých ziĺkonů,ve znění pozdějších předpisů, a tedy město
odolena Voda má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě
obsažené.
Doložka platnosti právního úkonu podle $ 41 zákona č. I28lŻ000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů: o poskytnutí účelovéneinvestičnídotace ľozhodla
Rada města odolena Voda č. 8/2016 (orgán, který o poslqltnutí dotace rozhodoval,
tj' Rada města odolena Voda/Zastupitelstvo města odoleną Voda) svým usnesením č. 24
ze dne 4.5.2016.

Za poskytovatele:

V odoleně Vodě
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Za příjemce
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Hana Plecitá
staľostka Města Odolena Voda

oddĺlůmlđdcžc

ilvo ĐoL KA

.TOM at

Jan Valteľ
Asociace - TOM, 21109 Vodolka,
pobočný spolek
(méno a příjmení osoby, která za právnickou osobu
smlouvu podepisuje)
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