Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břidličná pro rok 2019
Název:
Sídlo:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Břidličná
Nábřežní 452
Miroslavem Kladníčkem
00295906
Komerční banka Bruntál
19-0786980257/0100

(dále jen jako poskytovatel)
a

Název:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
zapsán:
bankovní spojení:

MOS s.r.o.
l.máje 320, 793 51 Břidličná
Ing. Janem Opatrným, jednatelem společnosti
61946052
CZ61946052
KS Ostrava, oddíl C, vložka 12846
27-2171130247/0100

(dále jen jako příjemce)

v návaznosti na schválený rozpočet města Břidličná na rok 2019 ze dne 12. prosince 2018 a
na jednání a Usnesení Zastupitelstva města Břidličná č.l&!q/~ze
dne 12. 12.2018 uzavírají
tuto
a lfo/g!~6 .
smlouvu o poskytnutí

dotace

I.
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města Břidličná pro rok 2019 k
financování projektu na účely uvedené v čI. II. této smlouvy.
2) Příjemci bude poskytnuta dotace ve schválené výši na základě podmínek stanovených touto
smlouvou.
3) Příjemce přijímá dotaci a zavazuje se provést projekt na svou vlastní zodpovědnost.

II.
Účel použití dotace
Dotace je poskytnuta k financování projektu
Břidličné, Krytý bazén, Městské lesy

(dále jen projekt):

Společenský

dům v

III.
Výše dotace a způsob poskytnutí
2.

Příjemce prohlašuje,
že poskytnutá dotace ve výši 650000,00
Kč (slovy:
Šestsetpadesáttisíckorunčeských),
bude využita na úhradu výdajů skutečně na projekt
Společenský
dům Břidličná
vynaložených, ve výši 2 300 000,00 Kč (slovy:
Dvamilionytřistatisíckorunčeských),
bude využita na úhradu výdajů skutečně na projekt
Krytý bazén vynaložených, ve výši 400000,00 Kč (slovy Čtyřistatisíckorunčeských),
bude využita na úhradu výdajů skutečně na projekt Městské lesy vynaložených.

3.

Schválená dotace bude převedena formou bezhotovostní platby ve výši 1/12 měsíčně.

IV.
Podmínky pro použití dotace
1. Prostředky dotace mohou být příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v čI. II.
této smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě. Příjemce odpovídá za hospodárné a
efektivní použití přidělených prostředků a za jejich řádné a včasné vyúčtování.
2. Z poskytnutých prostředků dotace nelze hradit:
reprezentaci, dary, členské příspěvky v mezinárodních institucích, finanční leasing a ani
splátky finančního leasingu, výdaje spojené se zahraniční pracovní cestou, výzkum a vývoj,
pokuty, sankce, pořízení uměleckých děl a sbírek, jakýkoliv náklad, který zcela zřetelně
nesouvisí s činností spolufinancovanou poskytovatelem, nebo který není možno doložit
písemným dokladem, úvěr, směnku, úrok z úvěru, penále, manka, škody, úroky z prodlení,
odvod daně z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem, pořízení dlouhodobého a
krátkodobého finančního majetku.
3. Dotace je poskytnuta pouze na úhradu nezbytných výdajů realizovaného projektu.
4. Příjemce nesmí přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací projektu, na nějž
byly prostředky poskytnuty.
5. Příjemce umožní poskytovateli kontrolu hospodaření s prostředky projektu a dodržení
ustanovení této smlouvy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů.
6. Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, poskytovatel bude postupovat v souladu
s ustanovením zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků, v platném znění.

7. Poskytnuté prostředky dotace mohou být použity od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Do čerpání
dotace mohou být zahrnuty pouze úhrady za práce, výkony a služby již vykonané a převzaté
(nikoliv zálohové faktury), jejichž úhrada bude provedena do 31. 12. 2019 včetně.
Úhrady provedené po tomto termínu nesmí být do čerpání dotace zahrnuty.
8. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen dotaci neprodleně vrátit,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, na který byl projekt plánován, zpět na účet
poskytovatele.
9. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy, grantového titulu
a výše poskytnuté dotace.
10. Příjemce, u něhož by mělo v době plnění smlouvy dojít k zániku, transformaci, sloučení
apod., je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli do 7 dnů ode dne, kdy se dozví o
předpokládané události, a zároveň je povinen ukončit čerpání dotace a provést jeho
vyúčtování.

V.
Vyúčtování dotace
1. Příjemce je povinen nejpozději do 31. března 2020, nebo do 30. června 2020 (daňový
poradce) předložit vyúčtování poskytnuté dotace na finančním odboru Městského úřadu
Břidličná. Příjemce je povinen vést oddělené účetnictví - k vyúčtování budou přiloženy
sjetiny (analytická evidence) s uvedením prvotních účetních dokladů, které se týkají použití
dotace. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady budou označeny
hrazeno
z prostředků města Břidličná",.
II

2. V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování,
musí vrátit celou dotaci zpět poskytovateli a to nejpozději do 1O. dnů po datu, kdy mělo být
předloženo vyúčtování dotace poskytovateli. Poskytovatel bude postupovat dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném znění.
3. Nespotřebované prostředky dotace musí příjemce vrátit do rozpočtu města Břidličná
do 15 dnů po předložení vyúčtování.
VI.
Kontrola použití dotace
1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět u příjemce kontrolu použití dotace, a to jak
z hlediska plnění věcné stránky realizace, tak i z hlediska hospodárného, efektivního a
účelového čerpání poskytnuté dotace. Kontrolu provádějí osoby pověřené starostou ke
kontrole čerpání dotace.

2.

Za účelem provedení kontroly dle odstavce 1. tohoto článku je pnJemce povinen
pověřeným osobám umožnit nahlížet do účetních a ostatních dokladů týkajících se
poskytnuté dotace. Při kontrolách je příjemce povinen předložit veškeré doklady týkající
se použití poskytnuté dotace.

VII.
Sankční ustanovení
1.

Pokud příjemce použije účelové peněžní prostředky v rozpočtu s účelem nebo na jiný
účel, než na který mu byly ve smyslu této smlouvy poskytnuty, je povinen takto
neoprávněně použité účelové prostředky vrátit poskytovateli, a to do 15 dnů poté, co
poskytovatel takové porušení smluvní povinnosti zjistí a příjemci uloží odvod do svého
rozpočtu.

2.

Dojde-li ke k neoprávněnému použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovatele,
jedná se o porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků do rozpočtu poskytovatele se řídí ustanovením § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - rok 2019
2. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu četl, a že souhlasí s jejich zněním.
Výslovně se zavazuje, že podmínky uvedených dokumentů bude respektovat a je si vědom
možných důsledků při porušení ustanovení v nich obsažených.
3. Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech informaci, že akce (činnost) je
finančně podporována městem Břidličná.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být
podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
smluvních stran.

zástupci obou

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden
stejnopis pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce.
7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že
je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod
nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje
vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva je platná a účinná od 1.12019.

V Břidličné dne 22. 12.2018

Miroslav Kladníček - starosta

Ing. Jan Opatrný - jednatel

