Veřejnoprávní smlouva 1/2020
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 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
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů)

Poskytovatel dotace:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,poskytovatel")

město Břidličná
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Miroslavem Kladníčkem, starostou města
00295906
CZ00295906

a
Příjemce dotace:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,příjemce")

TJ Břidličná, z.s.
Bruntálská 175, 793 51 Břidličná
Stanislavem Jurášem, předsedou spolku
00560529
CZ00295906

Uvodní ustanovení
1. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených
ve smlouvě neinvestiční dotaci z rozpočtu města a příjemce dotaci za níže
uvedených podmínek přijímá.
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 územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, jména, adresy, dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace.
ll.
Předmět poskytnuté dotace
1, Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
520.000 KČ (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele.
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2. UCel poskytnuté dotace, druh a rozsah užití dotace je uveden v ČI. Ill. této
smlouvy.
Ill.
Druh a účel poskytnuté dotace
1. Účelem dotace je úhrada běžných výdajů spojených s výdaji na činnost oddílu
kopané TJ Břidličná, z.s.
2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo - leden až prosinec 2020.
3. Název projektu -,, Činnost fotbalového oddílu v roce 2020".
4. Poskytnutou dotaci nelze použít na platy a povinné odvody. Příjemce je
oprávněn použít dotaci výhradně k úhradě výdajů: materiál, ceny, diplomy,
pronájem, služby (údržba trávníku), doprava, energie, cestovné, odměny
rozhodčím, sportovní potřeby.
5. Z dotace lze hradit náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou
identifikovatelné, účelně vynaložené, ověřitelné a doložitelné originály účetních
dokladů.
lV.
Vymezení vzájemných práv a povinností
1. Příjemce se zavazuje:
· zrealizovat projekt vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dotace dle ČI. Ill. této smlouvy;
·
·

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. Příjemce dotace je povinen uvést na všech tiskovinách zhotovených po uzavření
této smlouvy v rámci dotací podpořené akce, na elektronických nebo jiných
médiích, na svých internetových stránkách a na viditelných místech při konání
akce, logo města Břidličná v předepsaném formátu a text.' ,,Hrazeno z prostředků
města Břidličná".
3. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bezhotovostním převodem na výše uvedený
účet do 15 dnů od podpisu smlouvy druhé smluvní strany na účet příjemce
uvedený v záhlaví smlouvy.
4. Příjemce dotace je povinen po ukončení projektu předložit příslušnému odboru
poskytovatele dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace, a to ve lhůtě
do jednoho měsíce 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. nás|edujÍcĹho roku.
Závěrečná zpráva musí obsahovat slovní popis realizace projektu s uvedením
jeho výstupů a celkového zhodnocení.

5. Vyúčtování musí obsahovat:
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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 změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontroly. Za tím
účelem je příjemce mimo jiné povinen umožnit pověřeným zaměstnancům
poskytovatele provádět kontroly plnění projektu, umožnit 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 termínu, je
příjemce dotace povinen nevyčerpanou částku vrátit poskytovateli dotace
bezhotovostním převodem na účet číslo
vedený
u Komerční banky Bruntál, a to do 10 dnů od ukončení projektu, v případě
pravidelné činnosti ve lhůtě do 10. ledna nás|edujÍcÍho roku. Za den platby se
považuje den, kdy bude předmětná částka připsána na účet poskytovatele.
9. V případě, že skutečné náklady akce budou nižší, než bylo uvedeno v žádosti,
příjemce vrátí odpovídajÍcÍ poměrnou část poskytnuté dotace za stejných
podmínek, jako jsou uvedeny v ČI. lV. bod 8 této smlouvy.
10. Porušení podmínek stanovených v ČI. lV. bod 4 a 5 je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod
za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujíchn procentem:
a)
b)

předložení vyúčtování podle č. lV. bod 4) po stanovené lhůtě:
do 15 kalendářních dnů - 5 % poskytnuté dotace
od 16 do 50 kalendářních dnů - 10% poskytnuté dotace
vyúčtování musí obsahovat podle ČI. lV. bod 5)
administrativní nedostatky v předloženém vyúčtování - 5% poskytnuté
dotace.

11. Nesplnění podmínek daných touto smlouvou ze strany příjemce dotace bude
považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
12. V případě, že příjemce (právnická osoba) vstoupí do likvidace, je povinna ke dni
vstupu do likvidace ukončit užívání prostředků z dotace a ve lhůtě do jednoho
měsíce předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. Ve stejné
lhůtě je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit poskytovateli dotace
bezhotovostním převodem na účet č.
13. V případě, že u příjemce nastane přeměna ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2
zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností
a družstev, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce ke dni vyhotovení projektu
3

přeměny povinen ukončit užIvání prostředků z dotace a ve lhůtě do jednoho
měsíce předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. Ve stejné
lhůtě je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit poskytovateli dotace
bezhotovostním převodem na účet č.
8
.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu, dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží
příjemce.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ přecházejí na právní nástupce
smluvních stran.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními
předpisy.
4. Případné změny a další dodatky této smlouvy budou smluvní strany řešit
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně
za dodatky této smlouvy označeny.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osob oprávněných jednat
za smluvní strany.
6. Přidělení dotace, která je předmětem této smlouvy, bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva města Břidličná č. 39/2 ze dne 18.03.2020.

V Břidličné dne
Poskytovatel dotace:

... ...
. . . . . . . . . ..
Miroslav Kladní"ek
starosta mě ta

V Břidličné dn, g'
Příjemce dotace:

Stanislav juráš
předseda spolku
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