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

obecná ustanovení
Rada mě staSuchdolnad Luž nicírozhodlo svým usnesení m č RM-13/15/175
.
ze dne 23.3.2015 podle
př edpisů v, souladu se zákonem
§ 85 pí sm. c) zákona é . 12812000 Sb. o obcí ch, ve zně nípozdě jš í ch
č .25012000Sb., o rozpoě tovýchpravidlech ú zemní chrozpoě tů , ve
př edpisů (dále
zně nípozdě jš í ch
jen,,zákon
o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní chrozpoě tů "),
o poskytnutí dotace ve výš ai za podmí nek dále
uvedených v té to smlouvě .
ll.

Poskytovatel 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 emHeš í kem,starostou mě sta

ě .ú 0603167379/0800
,
(dáte jen,,poskytovatel')

a

2.

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

Sí dlo: sí dl. 17.1istopadu

lČ : 228 63 362

503 , 378 06 Suchdol nad Luž nicí

Zastoupen: panem ing. Lukáš emSoudkem

č .ú23gT)ď
.
(dále jen
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ú č el
dotace

1.

Poskytovatel poskytuje dotaci ve výš 4,200
i
Kč na poř ádání mládež nickýchturnajů bě hem
zimní
sezóny roku 2015

2.

jen k ú č elu
Př í jemceje povinen už ídotaci
t
uvedené mu v č l.lll. odst. 1 té to smlouv y a pouze za
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 nbbo fyzickým osobám,
Peně ž prostř
ní
pokud nejde o ú hrady gpojené s realizací ú č elu,na ně jž byla
dotace poskytnuta.

lV.

Casové už ití dotacea doba, ve které má být dosaž enoú č eludotace
e využ itaod 1.2.2015 do 30.4.2015 a podlé há finanč ní muvypoř ádání srozpoč tem
Dotace mů ž být
poskytovatele za rok 2015

V.

Výš ea č erpánídotace (způ sobproplácení dotace)

1.

Dotace bude poskytnuta vhotovosti zpokladny mě stapo nabytí platnosti

a

ú ě innostité to

smlouvy.

2. Nedí lnou souč ástíté to smlouvy je č estnéprohláš ení .
3, o už itídotace vede př í jemcesamostatnou prů kaznouú ě

etníevidenci. Dále

se

zavazuje

evidenci po dobu pě tilet po skonč eníakce.
uchovávattuto ú č etní

4.

dotaci v rozporu s touto sm| ouvou nebo nevyč erpávš echnyprostř edky
Pokud př í jemce použ ije
je povinen vrátit poskytovateli nevyě erpanouč ástkunejpozdě jido 15
dotace na stanovený ú č el,
vyú ě továnídotace bezhotovostní m př evodem na ú ě etposkytovatele.
dnů po př edlož ení
Vl.

poskytnuté dotace
Vypoř ádání a vyú č tování
poskytnuté dotace
zprávu a vyú č tování
Po ukonč enírea| izace akce vyhotoví př í jemcezávě reč nou
platby
formou soupisu ú č etní ch
dokladů souvisejí cí ch s realizací akce s uvedení m výš e č ástkyúa č elu
př edlož př
í í jemce
í
tě chto dokladů Vyú
. č tování
u jednotlivých dokladů a jako př í lohypř ilož fotokopie

poskytovateli nejpozdě ji do15.12,2015.

Vll.

Poruš enírozpoč tovékázně a výpově d'smlouvy
1.

Př í jemcebere na vě domí ž, ekaž déporuš ení povinnostípodle té to smlouvy.bude považ ovánoza
poruš enírozpoč tovékázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpoě tovýchpravidlech ú zemní ch
rozpoč tůa poskytovatel je oprávně npož adovat
př í jemce,a to zejmé na v
Poskytovatel je oprávně n tuto smlouvu vypově dě zt dů vodů na straně
př í padě ž, e
po uzavř ení té tosmí ouvy nastane nebo vyjde najevo skuteč 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 ě elem uvedenýmv č l,lll. odst. 1
té to smlouvy.

J.

Výpově dnílhů tač iní10 dní azaě í nábě ž et
dnem doruóení pí semné výpově dipř í jemci.

4,

V pí semné výpově diposkytovatel uvede zjiš tě né
skuteě nosti, kteréjej prokazatelně vedly
k výpově dismlouvy, a vyzve př í jemcek vrácení dotace nebo její č ásti.Př í jemceje povinen tyto
prostř edky vrátit do 15 dnů od ukonč enísmlouvy bezhotovostní m př evodem na ú č et
poskytovatele uvedený ve výpově di. Pokuddotace ješ těnebyla př evedena na ú č et
př í jemce, má
poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

5.

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 ak dovýš e
té to č ástky.

V!l!.

Povinnosti př í | emce př i př emě ně

1.

právnické
osoby, př i prohláš eníú padku č zruš
enís likvidací
i

Vpř í padě ž, eje př í jemceprávnickou osobou a má dojí t kjeho př em§ně podlepř í sluš né ho
zákona a př í jemcemá být zanikají cí právnickou osobou, má povinnost tuto skuteč nost oznámit
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, ktený schválil poskytnutí
veř ejné finaně nípodpory a smlouvu o její m poskytnutí .

2.

K ž ádostio udě lenísouhlasu podle odstavce 1 musí př í jemce prokázat př í sluš nými
dokumenty,
povinnosti z tohoto smluvní ho vztahu, vč etněpř í padnéudrž itelnosti,př ejdou na
právní ho nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např . projekt fú ze).

ž epráva a

Poskytovatel je oprávně n si vyž ádatdodateč népodklady, pokud z dodaných podkladů nebude

tato skuteč nostvyplývat.

3.

poskytovatel ž ádostivyhoví , spraví o tom bez zbyteč né ho
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 nu př 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. Poskytovatelje oprávně n posoudit dosavadní
naplně níú č elu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veř ejné finanč nípodpory nebo její č ásti.
V takové m př ipadě má př í jemcepovinnost vrátit doposud vyplacenou veř ejnou finaně nípodporu
nebojejí č ástzpů sobem
a ve lhů těstanovené výzvou poskytovatele.

5.

V př í padě ž, eje př í jemce př 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 celku).Poslední vě ta odstavce2
platí obdobně .

6.

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

l

I

finanč nípodporL nebo její ě ástzpů sobema ve lhů těstanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je

př í jemce,ž etento př ijal
i
správci č likvidátorovi
povinen bezodkladně oznámit insolvenč ní mu
povinnost
vyplacenou veř ejnou
poskytovatele
ho
váž
e
a
podporu
rozpoě
tu
z
veř ejnou finanč ní
poskytovatele.
podporu
rozpoě
tu
vrátit
zpě
t
do
finanč ní
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 dota'ce poskytnuta, je př í jemcepovinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjiŠ tě ní
změ ny.

poskytovatel je oprávně n provádě tu př í jemcekontrolu ú č etnictvípř, í p.dalš í ch
skuteČ nostÍ ,
je
tato smlouva dodrž ována.
v rozsahu potř ebné m k posouzení , zda
3.

4.

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 realizace akce, vč etněpouŽ ití
finanč 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 dotč enaani omezena práva kontrolní ch a
republiky.
orgánů státnísprávy Č eské
finanč ní ch
Tato dotace nemá charakter veř einé podpory.

x.
ujednání
Závě reč ná

,
1.

2.

3.

4,

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

Změ nya doplň kyté to smlouvy lze provádě tpouze formou pí semných č í slovanýchdodatkŮ ,
podepsaných obě ma smluvní mistranami.
př í jemcesouhlasí s tí m, ž ev př í padězjiš tě ní
závaž nýchnedostatků př i realizaci akce, vč etně
nedodrž enítermí nu odevzdání vyú ě továníposkytnutých finaně ní chprostř edkŮ za uplynulý
kalendář ní rok, je poskytovatel oprávně n vy| ouě it v následují cí chpě tiletech jeho ž ádosti
atd, z prostř edků poskytovatele.
,
o poskytnutí ú č elovýchdotací grantů

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

Tato smlouva je platná dnem podpisu obě masmluvní mi stranami

a

ú ě innádnem př evodu

poskytovatele.
prostř edků z ú č tu

6.

.
Tato smlouva by| a schválena usnesení m č RM-18/15/261

v suchdole nad Luž nicídne

v suchdole nad Luž nicí dne

4
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za

př í jemce

