:

Veřejnoprávní
o poskytnutí

neinvestiční

sm louva

14/2019

dotace z rozpočtu

m ěsta Břidličná

(uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územ ních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů)

Poskytovatel dotace:
se sídlem :
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen "poskytovatel")

m ěsto Břidličná
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
M iroslavem Kladníčkem , starostou

m ěsta

00295906
CZ00295906

a
Příjem ce dotace:
se sídlem :
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen "příjem ce")

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Břidličná
Na Poličce 508, 793 51 Břidličná
Gabriel lštocy, předseda výboru

62352440

I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel poskytne příjem ci na níže uvedený účel za podm ínek uvedených
ve
sm louvě neinvestiční dotaci z rozpočtu m ěsta a příjem ce dotaci za níže uvedených
podm ínek přijím á.
2. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků
patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona
Č. 250/2000
Sb., o rozpočtových
pravidlech
územ ních
rozpočtů,
ve znění
pozdějších předpisů.
3. Příjem ce souhlasí se zveřejněním svého názvu, jm éna, adresy, dotačního titulu
výše poskytnuté dotace.
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II.
Předm ět poskytnuté dotace
Poskytovatel uzavírá s příjem cem tuto sm louvu o poskytnutí dotace ve výši
Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele.

a

58.000

2. Účel poskytnuté dotace, druh a rozsah užití dotace je uveden v čI. III. této sm louvy.
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III.
Druh a účel poskytnuté
dotace
1. Účelem dotace je úhrada běžných výdajů spojených s výdaji na činnost Základní
organizace

ČSCH Břidličná.

2. Doba, v níž m á být stanoveného
3. Dotace je poskytována
-

účelu dosaženo -leden

na spolufinancování

až prosinec

2019.

projektů:

Zábavný den se zvířátky pro děti - příspěvek ve výši 6.000 Kč na nákup
m ateriálu (hračky, cukrovinky do tom boly), ceny, propagace, občerstvení
účinkujících a poroty,
Opravy a údržba areálu Na Poličce - příspěvek ve výši 30.000 Kč
na
nákup m ateriálu (hygienické potřeby), oprava elektro instalace v buňkách,
stavební m ateriál, řezivo, vybavení bufetu, nátěr buněk, oprava střechy,

-

Výstava drobného
zvířectva
- příspěvek ve výši 10.000 Kč na nákup
m ateriálu (zhotovení katalogu), ceny, služby - posuzovatelé, občerstvení pro
posuzovatele,
Energie + otop areálu Na Poličce - příspěvek ve výši 12.000 Kč na úhradu
elektrické energie, vodné + stočné, otop - palivové dříví, uhlí.

4. Poskytnutou dotaci nelze použít na platy a povinné
5. Z dotace lze hradit náklady nezbytné
pro
identifikovatelné,
účelně vynaložené, ověřitelné

odvody.

realizaci projektu,
které jsou
a doložitelné originály účetních

dokladů.

Vym ezení

IV.
vzájem ných
práva

povinností

1. Příjem ce se zavazuje:
• zrealizovat projekt vlastním jm énem a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové
určení dotace dle čI. III. této sm louvy;
•
nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt;
•

označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem
projektu (nebo jiným označením , které název projektu jasně identifikuje)
a
rokem poskytnutí dotace.

2. Příjem ce dotace je povinen uvést na všech tiskovinách zhotovených po uzavření
této sm louvy v rám ci dotací podpořené akce, na elektronických nebo jiných m édiích,
na svých internetových stránkách a na viditelných m ístech při konání akce, logo
m ěsta Břidličná v předepsaném form átu a text: "Hrazeno z prostředkú
m ěsta
Břidličná".
3. Poskytovatel poskytne dotaci příjem ci bezhotovostním převodem na výše uvedený
účet do 15 dnů od podpisu sm louvy druhé sm luvní strany na účet příjem ce uvedený
v záhlaví sm louvy.
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a

•
4. Příjem ce dotace je povinen po ukončení projektu předložit příslušném u odboru
poskytovatele dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace, a to ve lhůtě
do
jednoho m ěsíce po ukončení realizace projektu, v případě pravidelné činnosti
do
31. 12. roku čerpání dotace; v případě konání akcí v prosinci roku čerpání dotace,
do 15.01. následujícího roku.
Závěrečná zpráva m usí obsahovat slovní popis realizace projektu s uvedením jeho
výstupů a celkového zhodnocení.
5. Vyúčtování m usí obsahovat:
a) seznam účetních dokladů, prokazujících účelovost použité dotace;
b) kopie účetních dokladů (paragony, faktury atd.);
c) kopie výpisů z účtů provedené úhrady, popř. pokladní doklad.
6. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu účelovosti nákladů poskytnuté dotace.
7. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o zm ěně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontroly. Za tím účelem je příjem ce
m im o jiné povinen um ožnit pověřeným zam ěstnancům
poskytovatele provádět
kontroly plnění projektu, um ožnit jim přístup do prostor, kde se projekt realizuje,
předložení kopií (originálů k nahlédnutí) účetních dokladů popř. všech potřebných
dokladů ke kontrole.
8. V případě nevyčerpání poskytnuté dotace v plné výši a ve stanoveném term ínu, je
příjem ce
dotace
povinen
nevyčerpanou
částku vrátit poskytovateli
dotace
bezhotovostním převodem na účet číslo 19-0786980257/0100, vedený
u
Komerční banky Bruntál, a to do 10 dnů od ukončení projektu, v případě
pravidelné činnosti ve lhůtě do 10. ledna následujícího roku. Za den platby se
považuje den, kdy bude předm ětná částka připsána na účet poskytovatele.
9. V případě, že skutečné náklady akce budou nižší, než bylo uvedeno v žádosti,
příjem ce vrátí odpovídající
pom ěrnou
část poskytnuté
dotace za stejných
podm ínek, jako jsou uvedeny v čI. IV. bod 8 této sm louvy.
10. Porušení podm ínek stanovených v čI. IV. bod 4 a 5 je považováno za porušení m éně
závažné ve sm yslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona Č. 250/2000 Sb. Odvod za toto
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem :
a)

b)

předložení vyúčtování podle Č. IV. bod 4) po stanovené lhůtě:
do 15 kalendářních dnů - 5 % poskytnuté dotace
od 16 do 50 kalendářních dnů - 10% poskytnuté dotace
vyúčtování m usí obsahovat podle čI. IV. bod 5)
adm inistrativní nedostatky v předloženém vyúčtování - 5% poskytnuté
dotace.

11. Nesplnění podm ínek daných touto sm louvou ze strany příjem ce dotace bude
považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona Č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územ ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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•
12. V případě, že příjem ce (právnická
vstupu

do likvidace

ukončit

užívání

m ěsíce předložit poskytovateli
lhůtě

je

příjem ce

bezhotovostním

povinen

osoba) vstoupí do likvidace, je povinna ke dni
prostředků

závěrečnou

z dotace

a ve lhůtě do jednoho

zprávu a vyúčtování dotace. Ve stejné

nevyčerpanou

částku

vrátit

poskytovateli

dotace

převodem na účet Č. 19-0786980257/0100.

13. V případě, že u příjem ce nastane přem ěna ve sm yslu ustanovení
Č. 125/2008 Sb., zákona o přem ěnách obchodních

ve znění pozdějších

předpisů,

je příjem ce

§ 1 odst. 2 zákona

společností

a družstev,

ke dni vyhotovení

projektu

přem ěny

povinen ukončit užívání prostředků z dotace a ve lhůtě do jednoho m ěsíce předložit
poskytovateli

závěrečnou

zprávu a vyúčtování dotace. Ve stejné lhůtě je příjem ce

povinen nevyčerpanou částku vrátit poskytovateli dotace bezhotovostním

převodem

na účet Č. 19-0786980257/0100.

v.
Závěrečná ustanovení
1. Tato sm louva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé m á platnost
originálu, dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží
příjem ce.
2. Práva a povinnosti
sm luvních stran.
3. Právní vztahy
předpisy.

touto

z této

sm louvy

sm louvou

vyplývající

neupravené

se

přecházejí

na právní

nástupce

platným i

právním i

řídí obecně

4. Případné zm ěny a další dodatky této sm louvy budou sm luvní strany řešit
písem ným i, vzestupně číslovaným i dodatky k této sm louvě, které budou výslovně
za dodatky této sm louvy označeny.
5. Tato sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osob oprávněných jednat
za sm luvní strany.
6. Přidělení dotace, která je předm ětem této sm louvy, bylo schváleno
Zastupitelstva m ěsta Břidličná Č. 29/2 ze dne 13.03.2019.
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