KS-ČJ/38012-18/VOJ
ev.č. 0133/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. DOT-2018-19
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve zněni pozdějších předpisů

Poskytovatel:

město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
tel/fax:
....................................
IČO:
00282651
DIČ:
CZ00282651
bankovní spojení
............................ ... .
číslo účtu:
........................
zastoupený:
Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Příjemce:

SK Šlapanice z.s.

adresa:
tel/fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Smetanova 1874/3, 664 51 Šlapanice
. ...... ...... ....
49458256
není plátce DPH
..................................................... ................................ ....
......................................................
...................................................
...........................................................
(dále jen „příjemce") na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Šlapanice

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků města Šlapanice na základě žádosti č.j. OF-ČJ/10548-18/ na úhradu
nákladů na energie, údržba hřiště s umělým povrchem, údržba a hnojení travnatého hřiště, pronájem
tělocvičny přes zimní období, nákup fotbalových rekvizit (dresy, kužely, praporky atd.), drobné
opravy, letní soustředění mládeže, platby pro zajištění fotbalových soutěží (rozhodčí, autobusy
atd.).

Článek II.
Výše poskytované podpory
Dotace k účelu specifikovanému v čl.
I smlouvy se poskytuje ve výši 150.000 Kč
(slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek III.
Povinnosti příjemce
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Příjemce se zavazuje:
a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným
v či. I., v souladu s podmínkami programu, a to na výdaje realizované nejpozději do 31.12.2018,
b) při financováni nákladů spojených s akcí postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných
zakázkách,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpáni dotace provést jen po předchozím písemném
souhlasu poskytovatele,
e) nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončeni projektu
na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněných případech může poskytovatel
na základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace;
převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
f) neposkytovat dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů
spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely,
g) uvádět na propagačních materiálech, že činnost nebo uspořádaná akce pro veřejnost je dotována
městem Šlapanice. V případě užití znaku města Šlapanice je povinen postupovat podle závazných
předpisů,
h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce,
i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce, vč. přeměny a zrušeni s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto
změny nastaly,
j) předložit poskytovateli (Finančnímu odboru MěÚ Šlapanice) vyúčtováni dotace nejpozději
do 13.01.2019, a ve stejném terminu je rovněž povinen vrátit případné nevyčerpané prostředky na účet
poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy.
Za tím účelem je příjemce povinen doložit poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu
s uzavřenou smlouvou. Jedná se zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových
a příjmových dokladů, faktur, příp. smluv a bankovních výpisů, prokazujících provedení úhrady
vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí. K vyúčtování dotace příjemce přiloží věcný soupis
jednotlivých položek vynaložených nákladů a stručné hodnocení dotované aktivity. Originály dokladů
prokazujících využití dotace budou označeny textem „hrazeno z dotace města Šlapanice
ve výši....... Kč“,
k) pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o aktuální výši čerpání,
l) za účelem ověření plnění povinnosti, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004
Sb. k zákonu o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dotované aktivity a účelnost
využití poskytnuté dotace a v případě zjištění nesrovnalosti požadovat vysvětlení a doplnění
příslušných dokladů,
m) vrátit finanční dotaci nebo její část v případě, že nebyla vyčerpána, nebyla využita v souladu
s uzavřenou smlouvou nebo nebyla řádně vyúčtována.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet
daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní
odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Článek IV.
Kontrola, sankce
1) V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu
s vyúčtováním nejpozdějí do 30 dnů od oznámení o zrušení s likvidaci na účet poskytovatele.,
Poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto
majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., kontrolou ověřovat hospodárnost
a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit
poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena na základě kontrol zaměřených
na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků
stanovených příslušným kontrolním orgánem poskytovatele.
4) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném
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znění a poskytovatel je oprávněn řešit porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22
uvedeného zákona.
Za zvlášť hrubé porušení se považuje porušení povinnosti uvedené v čl. III. písm. a), b) a f).
5) Za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně bude příjemci vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků
na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního
výměru uhradit. Penále nižší než 1 000 Kč se neuloží.
6) Nepředloží-lí příjemce dotace závěrečné vyúčtování dotace v termínu stanoveném v čl. III., bod j)
a nesplní-li tuto povinnost ani v náhradním termínu stanoveném mu poskytovatelem, je poskytovatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výší 1 promile z celé výše poskytnuté dotace za každý den
prodlení.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění,
stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy
2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména pří čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s výjimkou smluv,
které podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které nabývají účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran.
5) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád,
v platném znění a příslušnými právními předpisy.
6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.
7) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejích
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních
údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomocí, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Město Šlapaníce zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena na 25. schůzi Zastupitelstva města Šlapaníce konané dne
2.5.2018.

n.

