Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená dle ust. § 10a zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
0

Smluvní strany:
Poskytovatel dotace:
Město Soběslav
se sídlem nám. Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
lČ: 00 25 29 21, DIČ: CZ 00 25 29 21
zastoupené starostou města Ing. Jindřichem Bláhou
bankovní spojeni: 27-0701490399/0800
dále jen ,,poskytovatel dotace"
a
Příjemce dotace:
Název: Florbal Soběslav z.s.
Sídlo: Na Jezárkách 912, Soběslav 392 01
lČ, DIČ, bylo-li přiděleno: 03853276
Zastoupeni: Mgr. Jana Pavliková
Bankovní spojeni: Flo banka a.s., číslo účtu: 2200769948/2010
Zápis v rejstříku: Krajský soud v českých Budějovicích, spis. zn. l 6639
dále jen ,,příjemce dotace"
prohlašuji, že jsou zcela způsobili k právním úkonům a uzaviraji po vzájemné dohodě dle ust. § 10a zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění tuto Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace

||.
Účel a výše dotace
l, Poskytovatel dotace se v souladu s předloženou žádosti zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve
výši 140.000,- Kč (slovy Jednostočtyřicetitsíc korun českých) dle pravidel rozděleni financí na podporu sportovní
činnosti - rozvoj mládežnického sportu v roce 2020 schválených RM dne 17. 12, 2019 usnesením č.
27/343/2019,
výše dotace, kterou poskytovatel dle této veřejnoprávní smlouvy příjemci dotace poskytuje, byla schválena
zastupitelstvem města jako součást rozpočtu města Soběslavi na rok 2020.
2, Obdarovaný peněžní částku ve výši 140.000· Kč (slovy: jednostočityřicettisíc korun českých) jako dotaci na
účel uvedený v ČI, ||. odst. 1 od poskytovatele dotace přijímá. Finanční prostředky nesmí být použity k jinému
účelu a příjemce je nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené
s realizaci akce, na kterou byly poskytnuty. Dotace nesmí být použita na nákup občerstveni a reklamu.
3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace převede peněžní prostředky v částce 140.000,- KČ na účet
příjemce dotace č. 2200769948/2010 zřízený u Flo banky a.s. do 30, 6. 2020 pod variabilním symbolem 3419,

Časové užití a vyúčtováni dotace
1. Příjemce dotace se zavazuje, že poskytnuté peněžní prostředky použije výhradně na účely uvedené v ČI. ||.
této smlouvy, a to ve lhůtě do 31. 12, 2020. V této lhůtě je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli dotace na
jeho bankovní účet č. 27-701490399/0800 peněžní prostředky, které na stanovené účely nepoužil.
2. Dotace podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2020. Finanční prostředky nelze
převádět do následujiciho kalendářniho roku.
3. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli dotace vyúčtováni použiti dotace ve lhůtě do 31, 1, 2021
formou soupisu účetních dokladů nebo účetní sestavy s krátkým komentářem k využiti dotace, případně na
požádáni jednotlivé účetní doklady týkající se účelu dotace.
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lV,
Porušení rozpočtové kázně a výpověď' smlouvy
1, přijemce dotace bere na vědomi, že každé porušení povinnosti podle této smlouvy bude považováno za
porušeni rozpočtové kázně podle ustanoveni § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel dotace je oprávněn tuto smlouvy vypovědět z důvodů na straně příjemce dotace, a to zejména
v případě, že po uzavřeni této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnosti, která poskytovatele opravňuje
dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištěni poskytovatele dotace, že Lidaje,
které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnuti o poskytnuti dotace, jsou nepravdivé, nebo využiti dotace
není v souladu s účelem uvedeným v ČI, ||. této smlouvy.
3. výpovědní lhůta činí 10 dni a začíná běžet dnem doručeni písemné výpovědi příjemci dotace.
4. V písemné výpovědi poskytovatel dotace uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smlouvy, a vyzve přijemce dotace k vráceni dotace nebo jeho části, Příjemce dotace je povinen tyto prostředky
vrátit do 15 dnů od ukončeni smlouvy bezhotovostnim převodem na účet poskytovatele dotace uvedený ve
výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla pře vedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.
5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušeni rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky,
V,
Ostatní ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řidl zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Spory z právních poměrů při poskytnuti dotace
rozhoduje podle správního řádu Krajský úřad jihočeského kraje.
2. Je-ii příjemcem dotace právnická osoba, je v případě své přeměny nebo zrušeni s likvidaci povinna použití
dotace vyúčtovat nebo dotaci, či její nepoužitou část, vrátit, a to do doby zápisu těchto změn do obchodního či
jiného veřejného rejstříku, nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy jinak.
3, Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce dotace ke změně podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta, je příjemce dotace povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
4, Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce dotace kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečnosti, v rozsahu
potřebném k posouzeni, zda je tato smlouva dodržována,
5, Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a prohlašuji, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
vi.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu 2 stejnopisů, přičemž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdcží každý
po jednom vyhotoveni smlouvy,
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednáni dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně
nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Soběslavi č. RM 4/05312020 ze dne 25.2.2020 a
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Soběslavi dne 5, 3, 2020

V Soběslavidne 5 3. 2020
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Poskytovatel dotace:
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