Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená
dle fi 159a násl.zákonač.500/2004
sb.,správnířád,ve zněnípozdějších
předpisů,
fg10a odst.5
zákonač. 250/2000
sb., o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů,v platnémzněnía e385 písm.c)zákona

č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů.

l. Poskytovatel a příjemce dotace
í. Poskytovatelemdotace podle této smlouvyje:
Město Soběslav
se sídlem nám. Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
IČ: OO25 29 21, DIČ: CZ OO25 29 21
zastoupenéstarostouměsta Ing. JindřichemBláhou
bankovní spojení:27-070"1490399/0800
dále jen ,poskytovatel"
2. Příjemcemdotace podle této smlouvyje:
Správa města Soběslaví, s.r.o,
se sídlem: Soběslav, Tyršova 482/13, 392 01 Soběslav
IČ: 26029987,DIČ: CZ26029987
typ příjemce:společnosts ručením omezeným
zastoupená:VladimíremFaladou - jednatelem spoíečnosti
Bankovníspojení:27-58097402'17/0100
dále jen ,,příjemce"
II. Účel dotace
1. Poskytovatel se vsouladu se schváleným rozpočtem města Soběslavi zavazuje poskytnout příjemci
neinvestičnídotaci ve výši 200 000,- Kč (sIovy:Dvěstětisíckorunčeských) na úhradu «niklých
ztrát provozu
koupaliště v sezoně 20'16.
2, Za způsobilé výdaje, tedy ty, které Ize hradit z dotace, jsou považovány pouze výdaje spojené s provozem
koupaliště,a to bez DPH, neboť příjemceje plátce DPH.
3. Za nezpůsobilévýdaje jsou považovány dodávky investičního charakteni, riáklady na občerstvení, reklamu,
sankční a zálohovéplatby.
4. Příjemceje povinen užít dotaci jen k účelu uvedenémv čl. ll, odst. 2.
5, Peněžní prostředkydotace nesmí příjemce poskytnoutjiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde
o úhrady spojenés realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.
Ill. Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace
1, Dotaci Ize použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1.1.2016 do 31.12.2016. Dotace podléhá
finančnímu vypořádání srozpočtem poskytovatele za rok 20"16. Finanční prostředky nelze převádět do
následujícíhokalendářníhoroku.
2, Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku I. na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy doí5.12. 2016.
IV, Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace
í. Nejpozdějido 20.1.2017 předloží příjemce poskytovateli vyúčtování dotace formou přehleduvýnosů a nákladů
koupaliště (výkazzisku a ztrát nebo podobnýpřehled) za rok 2016. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové
kázně.
V. Porušení rozpočtové kázně
1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušenípovinnostípodle této smlouvy bude považovánoza porušení

rozpočtové
kázněpodleustanovení
fi 22zákonao rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtů
a poskytovatel
je
oprávněn požadovatodvod a úhradu penáleza porušerí rozpočtové kázně.
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VI. Ostatm ujednání
č. Pokuddojdev průbětíuplatnostitéto smlouvyna straněpříjemceke změněpodmínek,za kterýchbyladotace
poskytnuta,je příjemcepovinenoznámittoto poskytovatelineprodleněpo zjištěnízměny.
2. Poskytovatelje oprávněnprovádětu příjemcekontroluúčetnictví,případnědalšíchskutečnostív rozsahu
potřebnémk posouzení,zdaje tato smlouvadodržována.
3. Tato dotacenemácharakterveřejnépodporyde minimis.
VII. Závěrečná ujednání
í. Smlouvaje vyhotovenave dvou stejnopisechmajícíchpovahuoriginálu,z nichžkaždásmluvní stranaobdrží
po jednom výtísku.

2. Změnya doplňkytéto smlouvyIze provádětpouzeformoupísemnýchočíslovanýchdodatků,podepsaných
oběma smluvmmi stranami.

3. Na důkazvýslovnéhosouhlasus obsahema všemi ustanovenímitéto smlouvysvé pravé, svobodné a vážné
vůle,je tato smlouvapo jejím přečtenísmluvnímistranamivlastnoručněpodepsána.
4. Tato smlouvabyla uzavřenav souladuse schválenýmrozpočtemměstaSoběslavina rok 2016 a je platná a
účinná dnem podpisu oběma stranami.

V Soběslavi dne:
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Poskytovateí dotace:

Ing. Jindřich-,

Vladirnír Falada

starosta
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