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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavř ená ve smyslu§ í 59 a násl. zákona č 500/2004
ch§ 10a
.
Sb,, správní ř ád, vezně nípozdě jš í a
odsť .5 zákona č . 250/2000 Sb,, o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní chrozpoč tůŮ ,ezné ní pozdě jš í ch
př edpisů
l.

obecná ustanovení
Zastupitelstvo mě staSuchdol nad Luž nicírozhodlo svým usnesení m č RM-29l151486
.
ze dne
př edpisů ,
30.9.2015 podle § 85 pí sm. c) zákona ě .12812000 Sb. o obcí ch, ve zně nípozdě jš í ch
v souladu se zákonem č .25012000Sb., o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní chrozpoč tů ve, zně ní
pozdě jš í ch
př edpisů (dále jen ,,zákon
o rozpoč tovýchpravidí ech ú zemní chrozpoč tů o"),poskytnutí dotace ve výš iaza podmí nek dále
uvedených v té to smlouvě .
ll.

PoskytovateI a př í jemcedotace

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 em Heš í kem,
starostou mě sta

č .ú0603167379/0800
.
(dále je n,,poskytovatel")

a

2.

Př í jemcemdotace podle té to smlouvy je:
Název: TJ TATRAN Suchdol nad Luž nicí

Sí dlo: ul. Praž ská533

lČ : 708 30 4B7

, 37B 06

Suchdol nad Luž nicí

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Ondř ichem

č .ú60341
. 1319/0800
(dále jen př í jemce")
llI.

ú č etdotace

1.

Poskytovatel poskytuje dotaci na konání lV.roě ní ku,, FlT SOBOTY S DAN| ELEM MULLEREM,,
konaný dne 17.10,2015

2.

jen k ú č eluuvedené muv č l.lll. odst. 1 teto smlouv y a pouze za
Př í jemceje povinen už ídotaci
t
podmí nek uvedených v ž ádostioposkytnutí 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,na ně jž byla
dotace poskytnuta.

lf

lV.

č asovéuž itídotace a doba, ve které má být dosaž enoÚČ eludotace
vypoř ádání s rozpoě tem poskytovatele za rok
Dotace bude využ ita17,10.2015 a podlé há finanč ní mu
2015
V.

Výš ea č erpánídotace (způ sobproplácení dotace)

1.

Kč abude vyplacena vhotovosti zpokladny mě staPo
i
Dotace bude poskytnuta ve výš 2.000,_
nabytí platnosti a ú ě innostité to smlouvy.

2.

Nedí lnou souč ástíté to smlouvy je ě estnéprohláš ení .

.'

o

evidenci. Dále
už itídotace vede př í jemcesamostatnou prů kaznouú č etní

se

zavazuje

uchovávattuto ú ě etníevidenci po dobu pě tilet po skonč eníakce.

4.

prostř edkY
pokud př í jemce použ ijedotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyč erpávŠ echny
nejpozdě
ji do 15
č
ástku
je
poskytovateli
nevyč
erpanou
povinen
vrátit
dotace na stanovený Úeet,
poskytovatele.
př
evodem
na
ú
č
et
bezhotovostní
m
dotace
př
edlož
ení
po
výú
č
továni
dnů

Vl.

Vypoř ádání a vyú č továníposkytnuté dotace
po ukonč eni realizace akce vyhotoví př í jemcezávě reč nou
zprávu a vyú ě továníposkytnuté dotace
s uvedení m výš eč ástkya ú Č elu
akce
realizací
s
PlatbY
dokládů souvisejí cí ch
formou soupisu ú č etní ch
př
í
jemce
př
edloŽ
Í
Vyú
č
tování
dokladů
.
jako
př
iloŽ
í
tě
chto
př
í
lohy
fotokopie
jedno1ivý|
h
a
dokladů
u
poskytovateli nejpozdě jido 15.12.2015.

Vll.

l-

Poruš enírozpoě tovékázně a výpově d'smlouvy
Př í jemcebere na vě domí ,ž ekaž poruš
ení povinností podle
dé
té to smlouvy bude považ ovánoza
poruŠ ení
rozpoČ tové
kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní ch

rozpoč tůa poskytovatel je oprávně npož adovat

Poskytovatel je oprávně n tuto smlouvu vypově dě zt dů vodů na
straně př í jemce,a to zejmé na v
př í padě Ž, epo uzavř ení té tosmlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteě nost,která poskytovatele
opravň ujedotaci nebo její č 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
dotace, jsou nepravdivé , nebo využ itídotace není v souladu s ú č elem
uvedeným v č l. lll.odst. 1
té to smlouvy.
3.

Výpově dní lhŮ ta
č iní10 dní azač í ná
bě ž et
dnem doruč enípí semné výpově dipř í jemci.

4.

V pí semné výpově diposkytovatel uvede zjiš tě né
skuteč nosti,které jej prokazatelně vedly
k výpově dismlouvy, a vyzve př í jemcek vrácení dotace nebo její č ásti. Př í jemce
je povinen tyto
prostř edky vrátit do 15 dnů od ukonč enísmlouvy bezhotovostní m ,př evodem na ú tlet
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 enírozpoč tovékázně ve výš i
1 promile denně z neoprávně ně použ itýchnebo zadž enýchprostř edků nejvýš
,
evš akdo výš e
té to č ástky,

VlIl.

Povinnosti př í jemcepř i př emě ně
právnické osoby, př i prohláš eníú padku ě izruš enís likvidací

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 lenísouhlasu s př echodem práv a
povinností z tohoto smluvní ho vztahu na právní ho nástupce. Př itom musí respektovat, ž ekaž dá
taková skuteč nostmusí být projednána v tom orgánu poskytovatele, ktený schválil poskytnutí

veř ejné finanč nípodpory a smlouvu o její m poskytnutí .

2.

K Ž ádostio udě lenísouhlasu podle odstavce 1 musí př í jemceprokázat př í sluš nými
dokumenty,
z tohoto smluvní ho vztahu, vč etněpř í padnéudrž itelnosti,př ejdou na

Ž epráva a povinnosti

právní ho nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např . projekt fú ze).
Poskytovatel je oprávně n si vyž ádatdodateě népodklady, pokud z dodaných podkladů nebude
tato skuteč nostvyplývat

3.

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

4.

V př í padě ž, e
ž ádostiposkytovatel nevyhoví , bezodkladně o tom spraví př í jemce
po projednánÍ v př í sluš né orgánu
m
poskytovatele. Poskytovatel je oprávně n posoudit dosavadní
naplně níÚČ elusmlouvy 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
nebojejí č ástzpů sobem
a ve lhů těstanovené výzvou poskytovatele.

5.

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

platí obdobně .

6.

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

finanČ ní
poskytovatele.
Podporu nebo její č ástzpů sobema ve lhů těstanovené výzvou 'př
Zároveň je
í je-rnce,

Povinen bezodkladně oznámit insolveně ní musprávcí č likvidálorovi
i
ž etento př ijál
veř ejnou finanč nípodporu z rozpoč tuposkytovatele a váž eho povinnosi vyplacenou uerelnóu
finanč nípodporu vrátit zpě tdo rozpoč tuposkytovatele.
lx.
Ostatní ujednání
1.

Pokud dojde v prŮ bě hu
platnosti té to smlouvy na straně př í jemceke změ něpodmí nek, za ktených
byla dotace poskytnuta, je př í jemce povinen oznámit totó poskytovateli neprodleně po zjiš ť ě ní

změ ny.
2.

Poskytovatel

je oprávně n provádě tu př í jemcekontrolu ú č etnicfuípř, í p.dalš í chskuteč

v rozsahu potř ebné m k posouzení , zda je tato smlouva dodrž ována.

ností ,

Př í jemcese zavazuje umož nitposkytovateli nebo jí m pově ř enýmosobám prové st kdykoli
(i v PrŮ bě hu
realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků rě alizaceakce, vč etnepouziti
finaně ní chprostř edkŮ a zpř í stupnit na pož ádáníveš kerédoklady souvisejí cí s realizací akce a s
Plně ní mté to smlouvy. Tí mto ujednání m nejsou dotč enaani omezená práva kontrolní ch a
finanč ní ch
orgánů státní správy Č eské
republiky.
4.

Tato dotace nemá charakter veř ejné podpory.

x.
Závě reé náujednání
1.

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

strana
2.

Zmé ny a doplň kyté to smlouvy lze provádě t pouze formou pí semných č í slovanýchdodatků ,
podepsaných obě masmluvní mi stranami.
Př í jemcesouhlasí s tí m, ž e vpř í padězjiš tě ní
závaž nýchnedostatků př i realizaci akce, vč etně
nedodrŽ enítermí nu odevzdání vyú č tování
poskytnutých finanč ní ch
prostř edků za uplynulý
kalendář ní rok, je poskytovatel oprávně n vylouč itv následují cich peti letech jeho ž ádosii
o poskytnutí ú č elových
dotací , grantů atd. z prostř edků poskytovaiele.

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 eč tení
smluvní mi stranami vlastnoruč ně
podepsána.

5.

Tato smlouva je platná dnem podpisu obě masmluvní mi stranami
prostř edků z ú č tu
poskytovatele.

6.

a

ú č inná
dnem př evodu

Tato smlouva byla schváí ena usnesení m č RM-18/15/26.t
.

v suchdole nad Luž nicí dne

v suchdole nad Luž nicídne
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