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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

1^

uzavřená v souladu s § 159 a naši. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a žák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
l.
Smluvní strany

Město Starý Plzenec, IČO: 00257257,
sídlo městského úřadu: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu:
zastoupené starostkou Ing. Vlastou Dolákovou
jako „poskytovatel"
a

TJ Spartak Sedlec z.s., IČO: 00669539
se sídlem: Školní 288, Sedlec^32 02 Starý Plzenec
bankovní spojení: l
zastoupený: Markem Vávrou
jako „příjemce".
II.
Předmět smlouvy

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu na rok 2020 příjemci finanční
účelovou dotaci ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých).
(2) Dotace bude poskytovatelem z jeho účtu příjemci poskytnuta převodem na jeho shora
uvedený účet do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
III.
Účel, podmínky použití dotace a finanční vypořádání dotace

(1) Dotace je příjemci poskytována pro účel: „Činnost oddílu kanoistiky mládeže" dle žádosti.
(2) Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností
výhradně ke sjednanému účelu. Sjednaný účel by měl být dosažen do 31.12.2020. V případě
porušení těchto povinností se jedná o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona 250/2000
Sb.
(3) Příjemce je povinen o užití prostředků z dotace vést samostatnou průkaznou evidenci,
kterou se zavazuje uchovávat po dobu 5 let.
(4) Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 28.02.2021 finanční vypořádání poskytnuté
dotace, tj. přehled o čerpání a použití poskytnutých prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu
poskytovatele. Toto vyúčtování bude vyhotoveno formou soupisu účetních dokladů a jako
přílohy budou přiloženy fotokopie těchto dokladů a dokladů prokazující jejich uhrazení (např.
bankovní výpisy, paragony atd.). V případě porušení těchto povinností se jedná o porušení
rozpočtové kázně dle § 22 zákona 250/2000 Sb.

(5) Příjemce se zavazuje, že při realizaci účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, bude
uvádět město Starý Plzenec jako poskytovatele finančních prostředků. Hodtá-ti při prezentaci

použít znak města, je povinen dodržet ustanovení Pravidel pro používání znaku města

Starého Plzence schválených radou města 17.04.2008.

(6) Pokud dojde na straně příjemce v průběhu platnosti této smlouvy ke změně podmínek, za
kterých
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit změnu písemně poskytovateli
neprodleně po zjištění změny.
(7) V případě vrácení dotace, nebo její části či jejího příslušenství vrátí příjemce příslušnou

částku na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

(8) Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo
zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce poskytovateli vrátit poměrnou část
nevyčerpané dotace okamžitě předtím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení
právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůže příjemce dotaci čerpat je den, kdy došlo

k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.
IV.

Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky

(1) V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat

v souladu s úst. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

(2) Porušení povinností uvedených v či. lil. odst. 3, 5 a 6 této smlouvy je v souladu s § 10a
odstavec 6 zákona č. 250/2000 Sb. považováno za méně závažné. Za každé jednotlivé
porušení těchto povinnosti činí odvod za porušení rozpočtové kázně 1-5 % z celkové výše
dotace.
(3) Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.
Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi 2. smluvní straně. Účinky doručení nastávají i tehdy, pokud příjemce svým
jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
(4) Výpovědním důvodem ze strany poskytovatele dotace je porušení povinností příjemcem
dotace
stanovených touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem, a to
zejména:
a) příjemce
svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
b) odpadne účel, pro který byla dotace poskytována;

c) bylo
proti příjemci zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení;
c) příjemce
uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy;
d) příjemce je v likvidaci;
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nebylo
příjemcem poskytovateli předloženo ani v dodatečné lhůtě stanovené městským úřadem.
(5) V případě
smlouvyvýpovědní
je příjemce
nejpozději
do 10výpovědi
dnů od skončení
doby.povinen dotaci poskytovateli vrátit, a to
V. Závěrečná ustanovení

O poskytnutí
dotace usnesením
a o uzavřeníč. 14.09/2020
této smlouvynarozhodl
Zastupipříj
telsetvomce.města Starého
Pl(1)zence
dne 11.05.2020
základěo žádosti

(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
(3) Tato smlouva je pořizována ve dvou vyhotoveních, po jednom pro příjemce a
poskytovatele.
(4) Poskytovatel
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(5) Právní vztahy,
nejsouSb.,
přímosprávní
upraveny
touto č.smlouvou,
příslušnými
ustanoveními
zákonakteré
č. 500/2004
řád, zákona
250/2000 seSb.,řídío rozpočtových
smluvních stran.

pravidlech územních rozpočtů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

(6) Smlopodepsanými
uva může býtoprávněnými
měněna či dopl
ňovánaobou
pouze
písemnými
, vzestupně
číslneuzavírá
ovanými
dodatky
zástupci
sml
u
vních
stran.
Dodatek
se
v případě změny
příjemce,
zástupce,oznámení
sídla či bankovního
smluvních
stran. Vnázvu
takovém
případěstatutárního
postačí písemné
o změně. účtu kterékoli ze
(7) Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě.
(8) Jako kontaktní- tel.:místo377poskytovatel
majetkoprávní
183 661. e se pro účely této smlouvy stanovuje Odbor finanční a
Ve Starém Plzenci 2 O-05-,2Ó2t. ^
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poskytovatel

Město Starý Plzenec
zastoupené starostkou
Ing. Vlastou Dolákovou
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TJ Spartak Sedlec z.s.

zastoupený
Markem Vávrou
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