Příloha č. 7 Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2020, Podprogramu na
podporu volnočasových činností, č. ……….
schválená Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 26. 2. 2020 usnesením č. 02/030/ZM/20

Smluvní strany:
poskytovatel:
Město Hrádek nad Nisou
se sídlem:
Horní náměstí 73, 463 34, Hrádek nad Nisou
zastoupené:
Mgr. Josefem Horinkou, starostou
IČ:
00262854
DIČ:
CZ00262854
Bankovní spojení:
27-984856329/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
příjemce:
(název)
se sídlem:
zastoupený/á:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………
………………………………………
………………………………………

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou.

Článek I.
Předmět, účel a doma smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního
programu, Podprogramu na podporu volnočasových činností „dětí a mládeže (do 18 let
věku / dospělých členů v kalendářním roce 2020“, jejíž podpora byla schválena
usnesením Rady města Hrádek nad Nisou č. … ze dne 6. 5. 2020.
2. Termín realizace projektu (doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo):
Zahájení:
1. 1. 2020
Ukončení:
31. 12. 2020
3. Termínem ukončení realizace projektu se rozumí termín ukončení veškerých aktivit
na projektu včetně jejich financování (viz bod 2. tohoto článku).
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Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši ……… Kč (slovy: ……… korun českých).
2. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na způsobilé
neinvestiční výdaje do výše …………Kč v souladu s dosažením účelu projektu uvedeného
v čl. I., odst. 1.
3. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce do 30 dnů po nabytí účinnosti
této smlouvy.
4. Vyúčtování poskytnuté dotace dle čl. IV. odst. 1. a následných této smlouvy je povinen
příjemce předložit Odboru dotací, rozvoje města a kultury Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou.

Článek III.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárným způsobem
k úhradě způsobilých výdajů, pouze k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy a v souladu
s předloženou žádostí o poskytnutí dotace.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce
samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen výdaje, které vzniknou
příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. a v termínu dle čl. I. této smlouvy.
Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které vzniknou před uzavřením této
smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 1. 1. 2020.
4. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj v případě,
kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit v souvislosti s realizací projektu
dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu.
5. Změny v projektu týkající se úpravy účelu dotace, výše poskytnutých finančních
prostředků nebo termínu realizace projektu schvaluje na základě písemné žádosti
příjemce příslušný orgán města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
6. Žádost o změny v projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace
projektu Odboru dotací, rozvoje města a kultury. Odbor dotací, rozvoje města a kultury
posoudí, zda žádost o změnu projektu podléhá schválení v příslušných orgánech města
Hrádku nad Nisou a vyžaduje uzavření dodatku.
7. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Odbor dotací, rozvoje
města a kultury Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, o jakékoliv změně v údajích
uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu, výše dotace, termínu realizace
projektu, a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho
povinností podle této smlouvy.

Článek IV.
Podmínky vyúčtování dotace
1. Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení realizace,
nejpozději do …………, a to formou předložení Zprávy o realizaci projektu a vyúčtování
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projektu podpořeného z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na příslušném formuláři.
Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování musí být v termínu pro vyúčtování předložena
Odboru dotací, rozvoje města a kultury Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.
2. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, kdy projekt nebyl realizován a veškeré
poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle
čl. IV. odst. 4, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.
3. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce:
– seznam členů obsahující jejich příjmení, rok narození a místo bydliště (město), kteří
uhradili členský příspěvek na rok 2020,
– čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za žadatele, že uvedený seznam
členů má zaplacené členské příspěvky a v jaké nominální hodnotě.
4. Finanční prostředky:
a) Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu
s touto smlouvou je příjemce povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu
vyúčtování uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy vrátit na účet poskytovatele číslo
984856329/0800, pod variabilním symbolem č. (číslo smlouvy).
b) Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich
část na účet poskytovatele číslo 984856329/0800, pokud je užil v rozporu s účelem,
na který mu byly tyto finanční prostředky poskytovatelem poskytnuty a to nejpozději
do 15 kalendářních dnů od doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení
některého z účelu včetně výše nařízené vratky do rozpočtu poskytovatele.
c) Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtování
uvedeného v čl. IV. odst. 1. smlouvy vrátit veškeré poskytnuté finanční prostředky na
účet poskytovatele číslo 984856329/0800, pod variabilním symbolem č. (číslo
smlouvy) v případě, že nepředložil vyúčtování v termínu a rozsahu uvedeném v čl. IV.
odst. 1. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je
den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek V.
Další podmínky související s účelem
1. Příjemce má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt
byl podpořen Městem Hrádek nad Nisou. Na reklamních a obdobných materiálech,
v reklamních spotech v tisku uvede skutečnost, že projekt podpořilo Město Hrádek nad
Nisou, nebo tam kde je to vhodné umístí logo města, či logo a informaci, že projekt
podpořilo Město Hrádek nad Nisou. Logo města bude možné použít v souladu
s vydaným Logomanuálem Města Hrádek nad Nisou, který je k dispozici na internetových
stránkách města (link: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=759-3521).
2. Příjemce bere na vědomí že,
a) tato smlouva bude vedena ve všech ze zákona příslušných evidencích (registr smluv,
registr „de minimis“ atd.) včetně uvedení údajů, dat a metadat týkajících se smlouvy,
b) tato smlouva bude v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách, v databázích
a dalších zdrojích dat určených, nebo provozovaných poskytovatelem,
c) je-li to relevantní, jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a že
příjemce byl poučen a je si vědom svých práv, zejména podle § 12 a 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Poskytnutá dotace je finanční podporou z veřejných prostředků ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a
příjemce dotace může být ze strany poskytovatelem dotace kontrolován.
4. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen
neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou
dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce
k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a
to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce
s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce
povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení
likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci,
stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a
bude postupováno dle tohoto zákona.

Článek VI.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1.

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace
poskytnuta a čerpána.

2.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to v případě pokud
příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její část dobrovolně na výzvu
poskytovatele.
Za nedodržení podmínek uvedených v čl. IV. a V. se uloží nižší odvod a to v případě,
pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě v poskytovatelem stanovené lhůtě:
a) za opožděné dodání vyúčtování dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nejvýše o 30 dnů činí
odvod 2% z poskytnuté dotace;
b) za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních
prostředků dle čl. IV., odst. 4 po lhůtě 15 dnů od termínu vyúčtování, nejpozději však
do 30 dnů od termínu vyúčtování, na účet poskytovatele činí odvod 2% z poskytnuté
dotace;
c) za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu
vyúčtování, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději do 30 dnů po termínu
pro vyúčtování, činí odvod 2% z poskytnuté dotace;
d) za opožděné doložení dokumentů prokazujících skutečnost, že veřejnost byla
informována o finanční podpoře Města Hrádek nad Nisou nebo nedoložení
fotodokumentace dle čl. V, odst. 1 o nejvýše 30 dnů činí odvod 2 % z poskytnuté
dotace.

3.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, případně může být částka za porušení
závazků řešena poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou dotaci
z rozpočtu města, event. oběma způsoby.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a povinností.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných,
očíslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem
podpisu obou smluvních stran.

V Hrádku nad Nisou dne: ……………

V ……………… dne: ……………

Poskytovatel:

Příjemce:

Mgr. Josef Horinka, starosta města

………………………………………..
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