Smlouva o poskytnutí dotace
uzavř enáve smyslu § í 59 a násl. zákona č .500/2004Sb., správní ř ád, vezně nípozdě jš í ch
a § 10a
odsť .5 zákona č . 250/2000 Sb., o rozpoč tovýchpravidlech (tzemní ch rozpoč tůve, zně nípozdě jš í ch
př edpisů
l.

obecná ustanovení
Zastupitelstvo mě staSuchdol nad Luž nicírozhodlo svým usnesení m ě .ZM-3l15l49 ze dne 22.6.2015
podle § 85 pí sm. c) zákona é .12812000 Sb. o obcí ch, ve zně nípozdě jš í ch
př edpisů v, souladu se
zákonem é .25012000 Sb., o rozpoě tových pravidlech ú zemní chrozpoč tů ,ve
zně ní pozdě jš í ch
př edpisů (dále jen ,,zákon
o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní chrozpoč tů o"),poskytnutí dotace ve výš ai za podmí nek dále
uvedených v té to smlouvě .
ll.

Poskytovate! a př í iemcedotace

1,

Poskytovatelem dotace podle té to smlouvy je:
Mě sto: Suchdol nad Luž nicí

Sí dlo: nám. T.G.Masaryka

9

lČ :00247561
Zastoupeno: Luboš emHeš í kem,starostou mě sta

č ,ú0603167379/0800
.
(dále jen,,poskytovatel")
c,

2.

Př í jemcemdotace podle té to smlouvy je:
Název: SK Suchdol nad Luž nicío.s.
,

Sí dlo: Luž

nická561 , 378 06 Suchdol nad Luž nicí
27O 53 156
Zastoupen: panem Stanislavem Landou

lČ :

č .ú0711076319/0800
.
(dále jen př í jemce")

lll.

ú č e!dotace

1,

Poskytovatel poskytuje dotaci ve výš 133.000
i
Kě na: spotř ebu energií , vodné ho a stoč né ho,
startovné pouze roč ní2015,
k
nákup dresů adalš í hosportovní ho vybavení ,autobusová doprava
na utkání , pronájem sálu, ú hrada otopu př i poř ádání plesu, výplaty rozhodč í m
- viz př í loharozpis
př edpokládaných výdajů

2.

jen k ú ě elu uvedené muv č l. lll.odst. 1 té to smlouvy a pouze za
Př í jemceje povinen už ídotaci
t
podmí nek uvedených v ž ádostio poskytnutí dotace. Dotace nesmí být použ itak jiné mu ú č elu.

3.

edky dotace nesmí př í jemceposkytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
Peně ž prostř
ní
pokud nejde o ú hrady spojené s realizací ú č elu,naně jž byla
dotace poskytnuta.

t

lV.

dotace
už ití dotacea doba, ve které má být dosaž enoú č elu
Č asové
Dotace mů ž být
e využ itaod 1.2.2015 do 30.11.2015 a podlé há finanč ní muvypoř ádání s rozpoČ tem
poskytovatele za rok 201 5
V.

Výš ea č erpánídotace (způ sobprop!ácení dotace)

1.

Dotace bude vy| lacena bezhotovostní m př evodem na ú ě etpo nabytí platnosti a ú ě innostité to
smlouvy.

2. Nedí lnou souč ástíté to smlouvy je č estnéprohláš ení .
3. Ó už itídotace vede př í jemcesamostatnou prů kaznouú óetní evidenci.

Dále

se

zavazqe

uchovávat tuto ú ě etníevidenci po dobu pě tilet po skonč eníakce.

4.

pokud př í jemce použ ije
dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyč erpávš echnyprostř edky
je povinen vrátit poskytovateli nevyě erpanouč ástkunejpozdě jido 15
dotace na stanovený ú č el,
poskytovatele.
př
edlož
ení
po
vyú
č
tování
dotacebezhotovostní m př evodem na ú č et
dnů
Vl.
poskytnuté dotace
Vypoř ádání a vyú č tování

poskytnuté dotace
zprávu a vyú č tování
Po ukonč enírealizace akce vyhotoví př 'ljemce závě reč nou
platby
výš
eóástky a ú č elu
formou soupisu ú ě etní chdokladů souvisejí cí ch s realizací akce s uvedení m
př
ed!ož
í
př
í
jemce
jako
jednotlivých
př
í
lohy
př
ilož
í
Vyú
č
tování
fotokopie
tě
chto
dokladů
.
dokladů a
u

poskytovateli

nej pozdě j i

do 1 5.'l 2.201 5.

VlI.

Poruš enírozpoě tovékázně a výpově d'smlouvy
1,

2.

poruš enípovinností podle té to smlouvy bude považ ovánoza
Př í jemce berena vě domí ,ž ekaž dé
poruš enírozpoč tovékázné podle ustanovení § 22zákona o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní ch
rozpoč tůa poskytovatel je oprávně npož adovat
poskytovatel je oprávně n tuto smlouvu vypově dě zt dů vodůna straně př í jemce,a to zejmé na v
př í padě ž, epo uzavř ení té to smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteč nost,která poskytovatele

opravň ujedotaci nebo její ě ástodejmout. Takovými skuteč nostmijsou např í klad zjiš tě ní
poskytovatele, ž eú daje, které mu př í jemcesdě lila které mě lyvliv na rozhodnutí o poskytnutí
uvedeným v č l.lll. odst. 1
dotace, jsou nepravdivé , nebo využ ití dotacenení v souladu s ú č elem
té to smlouvy,
3.

4.

5.

dnem doruč enípí semné výpově dipř í jemci.
Výpově dní lhů óiní
ta 10 dní azaóiná bě ž et
skuteč nosti,které jej prokazatelně vedly
V pí semné výpově diposkytovatel uvede zjiš tě né
př
í
jemce
k
vrácení
dotace
nebo její č ásti.Př í jemceje povinen tyto
k výpově di smlouvy,a vyzve
prostř edky vrátit do 15 dnů od ukonč ení smlouvy bezhotovostní m př evodem na ú č et
př í jemce, má
poskytovatele uvedený ve výpově di.Pokud dotace ješ těnebyla př evedena na ú č et
poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

Poskytovatel je oprávně n pož adovatú hradu penále za poruš enírozpoě tovékázně ve výš i
,
evš akdo výš e
1 promile denně z neoprávně ně použ itýchnebo zadž enýchprostř edků nejvýš
té to č ástky.

Vltl.
s likvidací
př i prohláš eníú padku č i zruš ení
právnické
př
i
př
emě
ně
př
í
iemce
osoby,
Povinnosti

1.

Vpř í padě ž, eje př í jemceprávnickou osobou a má dojí t kjeho př emě něpodle př í sluš né ho
zákona a př í jemcemá být zanikají cí právnickou osobou, má povinnost tuto skuteč nostoznámit
s dostateč nýmpř edstihem poskytovateli se ž ádostío udě lení souhlasu s př echodem práv a
povinností z tohoto smluvní ho vztahu na právní ho nástupce. Př itom musí respektovat, ž ekaž dá
taková skuteě nost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, kteqý schválil poskytnutí
veř ejné finanč nípodpory a smlouvu o její m poskytnutí .

2.

dokumenty,
K ž ádostio udě lenísouhlasu podle odstavce 1 musí př 'tjemce prokázat př í sluš nými
povinnosti z tohoto smluvní ho vztahu, vě etněpř í padnéudrž itelnosti,př ejdou na

ž epráva a

právní ho nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např . projekt fú ze).
podklady, pokud z dodaných podkladŮ nebude
Poskytovatel je oprávně n si vyž ádat dodateč né
tato skuteč nostvyplývat

3.

poskytovatel ž ádostivyhoví , spraví o tom bez zbyteč né hoodkladu př í jemce
V př í padě ž, e
poskytovatele a uzavř e dodatek ke smlouvě ,ktený bude
m
po projednání v př í sluš né orgánu
jeho
s ohledem na př emě nu př í jemce.
popis
uzavř
ení
a
dů
vod
obsahovat

4.

ž ádostiposkytovatel nevyhoví , bezodkladně o tom spraví př í jemce
V př í padě ž, e
poskytovatele. Poskytovatelje oprávně n posoudit dosavadní
m
po projednání v př í sluš né orgánu
naplně níú č elu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veř ejné finanč nípodpory nebo její č ásti.
V takové m př í paděmá př í jemcepovinnost vrátit doposud vyplacenou veř ejnou finanč nípodporu
a ve lhů těstanovené výzvou poskytovatele.
nebo její č ást způ sobem

5.

organizací jiné ho ú zemní ho samosprávné ho celku,
V př í padě ž, eje př í jemcepř í spě vkovou
je povinen př i slouč enísplynutí
č rozdě
i
lenípostupovat obdobně podle odstavce 1 (dolož ení
,
např . formou usnesení zastupitelstva ú zemně samosprávné hocelku). Poslední vě taodstavce 2

platí obdobně .

6.

i být př í jemcezruš en slikvidacÍ , je
soud rozhodl o ú padku př í jemce, č má
V př í padě ž, epř í sluš ný
povinen tuto skuteě nost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávně n posoudit
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veř ejné finanč nípodpory
dosavadní naplně ní ú č elu
její
č ásti.V takové m př í paděmá př í jemcepovinnost vrátit doposud vyplacenou veř ejnou
nebo

finaně nípodporu nebo její č ást způ sobem
a ve lhů těstanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je

př í jemce, ž etento př ijal
povinen bezodkladně oznámit insolvenč ní musprávci č likvidátorovi
i
veř ejnou finanč nípodporu z rozpoč tuposkytovatele a váž e hopovinnost vyplacenou veř ejnou
finaně nípodporu vrátit zpě tdo rozpoč tuposkytovatele.

lx.
Ostatní ujednání
1.

platnostité to smlouvy na straně př í jemceke změ něpodmí nek, za ktených
Pokud dojde v prů bě hu
byla dotace poskytnuta, je př í jemcepovinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjiš tě ní
změ ny.

Poskytovatel je'oprávně nprovádě t u př í jemcekontrolu ú č etnictvípř, í p.dalš í ch
skuteč ností ,
v rozsahu potř ebné m k posouzení , zda je tato smlouva dodrž ována,

Př í jemcese zavaz$e umož nitposkytovateli nebo jí m pově ř enýmosobám prové st kdykoli
použ ití
(i v prů bě hu
realizace) komplexní kontro| u postupu a výsledků realizace akce, vč etně
finaně ní chprostř edků a zpř í stupnit na pož ádáníveš keré dokladysouvisejí cí s realizací akce a s
plně ní mté to smlouvy. Tí mto ujednání m nejsou dotě enaani omezena práva kontrolní ch a
finaně ní chorgánů státnísprávy Č eské
republiky.
4.

Tato dotace nemá charakter veř ejné podpory.

x.
Závě reě ná
ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech mají cí chpovahu originálu, znichž kaž dásmluvní
strana obdrž po
í jednom výtisku.

2.

Změ nya doplň ky té to smlouvylze provádě t pouzeformou pí semných ě í s| ovanýchdodatků ,
podepsaných obě ma smluvní mistranami.

3.

Př í jemcesouhlasí s tí m, ž ev př í padězjiš tě ní závaž ných
nedostatků př i realizaci akce, vč etně
poskytnuttých finanč ní ch
prostř edků za uplynulý
nedodrž enítermí nu odevzdání vyú č tování
ka| endář ní rok, je poskytovatel oprávně n vylouč vit následují cí chpě tiletech jeho ž ádosti
o poskytnutí ú ě elovýchdotací , grantů atd. z prostř edků poskytovatele.

4.

Na dů kazvýslovné ho souhlasu s obsahem a vš emiustanovení mi té to smlouvy a své pravé ,
svobodné a váž névů le,je tato smlouva po její m př eě tenísmluvní mi stranami vlastnoruč ně
podepsána.

Á

Tato smlouva je platná dnem podpisu obě masm| uvní mi stranami

a

ú č inná
dnem př evodu

prostř edků z ú č tu
poskytovatele.

6,

Tato smlouva byla schválena usnesení m č . RM-,l8/15/26'l

V Suchdole nad

Luž nicí dne.i!,? t 7o

/.,*

V Suchdole nad Luž nicí dne,,!l,

!

l", 1,"-

4

Sú iň iiiinad tuž ,
za poskytovatele

za

př í jemce

Sportovní k]ub
Suchdol nad
Luž ní cí
o.s
tč a:aru b3 156
@

rhokeibal1- př edpokládané vÝdaie na rok 2015
.
sK suchdo| n/Luž o.s.

_
1/ hokejbalorný ples /pronájem sálu a topení /, 31.1.2015 18.000,_ Kč

2/ známka za popelnici, leden 2OL5 , 4.162,- Kč
3/ platba elektř iny na sportoviš ti- 22-000,- Kč

4/ platba za plyn ltopení lna sportoviš ti-20.000,- Kč

5l platba

za vodu na

sportoviš ti-2.000,- Kč

- 28.000,_ Kč
k
ní ní 2oL5l2at6
6/ startovné na soutě ž roč

7l

poř ádání turnaje Kapr cup 2oL5 lrozhodč ípoháry/
,

_

t0.0oo,_ rč

- 5000,- KČ
a Jany Kubalové /rozhodČ ÍPohárY/
,
8/ turnaj - Memoriál Ladislava Š lápoty

sportoviŠ tě- 5.000,zbož na
í ú drž bu
í
9/ nákup barvy, laky a datš drogistické

KČ

10/ autobusová doprava na sportovní utkání - 25,000,- Kč

sportovní ho vybavení - 30.000,_ Kč
11/ nákup sportovní ch dresů a dalš í ho

- 1.200,- Kč
LZl p| atba za zpracování ú č etnictví
utkání /mimo turnaje/ - 40,000,- Kč
zař í zenísoutě ž ní ch
13/ výplata rozhodč í m

Celkem 211.352.- Kč

Sportovní

