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Smlouva o poskytnutí dotace č, Ll2020
uzayřená ve smyslu

§

t59 a násl. zákona

§ l0aodst,5 zákonač.25012000
předpisů

Sb.,

č. 500/2001

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a

orozpočtových pravidiechúzemníchrozpoČtŮ,wzněníPozdějŠÍch

I.
obecná ustanovení
Č. t0912020 Podle § 85 PÍsm, c)
Zastupitelstvo města Větřní rozhodlo dne 9. 3. 2020 srým usnesením
se zákonem Č, 250/2000 Sb"
zákonač. I28]20OO Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souiadu
jen ,,zákon") o
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,'u.,nění pozdějších předPisŮ.(dále.
výši a za podmínek dále uvedených
rozpočtových pravidlech ťtzemních rozpočti"), o poskytnutí dotace ve
v této smlouvě.

il.
Poskytovatel a příjemce dotace
1.

Poskytovatelem dotace podle této srnlouvy je:
Město větřní
Sídlo: Na Žofíně I91,3821

{

*

|,

1

Větřní

IČ:00246182
Zastoupené: starostou Mgr. Bc. Antonínem Krákem
č. ú. 15155622510300
(dále j en,, poslcytovatel " )

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Spolek Větrníci (spolek)

Sídlo: Školní128.382 11, Větřní

IČ: 01552341
Zastoupený: předsedou Jaroslavem Pfeferlem
č, ú.259595 1 89/0300

(dále ien ,,příjemce")

IIl.
účeldotace
1.

poskýovatel tuto dotaci poskytuje příjemci na pravidelnou celoročníčinnost s dětmi a
m|ádeží,

této smlouvY a Pouze
nesmí být použita k jinémrt
za podminek uvedených v usnesení zastupitelstva města. Dotace

) příjemce je povinen užítdotaci jen k účeluuvedenému v

Č1. III-

oclst.

1

účelu.
jiným právnickým nebo fyzickým
3. Peněžníprostředky dotace nesmí pr'íjemce poskytnout
dotace poskytnuta,
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s reaiizací účelu,nanějžbyla

Iv.

Časovéužitídotace a doba, ve které má být dosaženo účeludotace
Dotace mťrže být využita od nabytí účinnostismlouvy do 31 , 12. 2020 a podléhá flnančnímu
vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2020.

v.

Výše a čerpánídotace (způsob proplácení dotace)

Dotace ve výši Kč 135.000,-- (slovy: Jednostotřicetpět tisíc korun českých) bude
poskytnuta bezhotovostním převodem z účtuposkytovatele č. l5155622510300 rra účet
přrjemce č. 259595 1 89/0300.

1.

",

Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků nareďrizaci
akce. Dotace l,e výši Kč i 35.000,-- činímax, 70 oÁ z celkových uznatelných výdajů akce.

J.

Příjernce není plátcem DPH. Příjenrce je povinen oznámií poskytovateli dotace neprodleně
změnu z neplátce DPH na plátce DPH společně se sdělením. zda v rámci této změny v
souladu s ustanovenírn § 79 zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon). uplatní nárok na odpočet daně při registraci.
Příjemce je povinen, pokud tnu to ustanovení § 77 až § 78d zákona umožňuje, uplatnit
nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od
poŤízeni, v případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor v průběhu 10 let, avrátlt
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušnéhomajetku a která
byla uznatelným výda.jem.

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou
příjemce uplatnil či bude uplatňovat u místě příslušnéhosprávce daně, je povinen tuto
skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve
výši uplatněné DPH na účetposkytovatele č. 151556225/0300 se stejným variabilním
symbolem, pod kterým dotaci obdržel.
4.

O užitídotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetníevidenci. Dále se zavazt4e
uchovávat tuto účetníevidenci po dobu pěti let po skončení akce.

5.

Pokud příjemce použije dotaci v íozporu s touto smlouvou, je povinen vrátit posky.tovateli
předmětnou částku nejpozději do 15 dnů po vyzváni a vyčíslenípředmětné částky dotace
bezhotovostním převodem na účetposkytovatele.

6.

NevyČerpaný zŮstatek dotace se vrací na účetposkytovatele do 15 dnů od termínu
podání Vyhodnocení a vyúčtování.V případě pozdního převodu nevyčerpaného
zŮstatku dotace se uložíodvod ve výši 10 7o poskytnuté dotace.

Vl.

Vypořádání a vyúčtováníposkytnuté dotace
1.

Po ukončeni rea|izace financovaných činnostívyhotoví příjemce závěrečnou zprávu
a

vyúčtováníposkytnuté dotace formou soupisu účetníchdokladů souvisejících s realizací

akcí s uvedením výše částky a účeluplatby rr jednotiivých dokladŮ a jako PřílohY PřiloŽÍ
fotokopie těchto dokladů. příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpánídotace dokladY
splňujícími charakter účetníchdokladťr podle zákonao účetnictví,i kdyŽ ÚČetnictvínevede,
Ýyúčiovánípředloží příjemce poskytováteli nejpozději do 28. 2. 202I. V případě Pozdního
oÁ z poskytnuté dotace,
vyúčtováníse uložíodvod ve výši I0

VII.

Porušení rozpočtové kázně a výpověd'smlouvy

1.

příjemce bere na věilomí, že každéporr-ršení povinnosti podle této smlouvY bude
považováno za porušení rozpočtovékázÁě poclle ustanoveni § 22 zákona o rozPoČtových
pravidlech územníchrozpočtůa poskytovatel je oprávněn poŽadovat odvod a Úhradu
penále za porušení rozpočtov é kázné.

2.

poskýovatel je oprávněn trrto smlouvu vypor,ědět z dŮvodŮ na straně příjemce, ato zelména
v připadě, že po uzavŤeni této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteČnost, která
jsou
poskýtovatele Ópravňuje dotaci nebo její část ode,imout. Takovými skuteČnostmi
,raprittaa zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které mělY vliv na
roihodnutí o poskýnuii dotu.". jsou nepravdivé. nebo využitídotace není v souladu s
účelemuvedeným v č1. IIl. odst. 1 této smlouvy. Výpor,ědní lhŮta Činí10 dní azaČinábéŽet
dnem doručenípísemné výpovědi příjemci.

3.

V písemnévýpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedlY
je Povinerr
k výpovědi ,11lourry áryro" příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce
tytó prostředky vrátit do 15 dnťr od ukončenísmlouvy bezhotovostním Převodem na ÚČet
poskytovatelě uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na ÚČet
příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkýnout,

4.

poskýovatel je oprávněn požadovat irhradu penále za porušení rozPoČtovékázně ve výŠi
0J oÁ denně z neóprávněně použitých nebo zadrženýchprostředkŮ, nejvýŠevŠakdo výŠe
této částky. Penále nižšínež 1.000,- Kč se neuloží.

VIII.
Ostatní ujednáni
dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za
kterých býla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámtt toto poskytovateli neProdleně
po zjištěnízměny.

1. pokud

2.

poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví,příp. dalŠÍchskuteČnosti,
v rozsahu potřebném k posouzení, zdaje tato smlouva dodržována.

3.

příjemce se zavazťle umožnit poskyovateli nebo jím pověřeným osobám Provést kdYkoli
(i v průběhu rea\iŽace) komplexní kontrolu postupu a výsledkŮ realizace akce, vČetně
pouziti lrnančníchprostředků a zpřístuprrit na požádání veškerédoklady související s
iealizacíakce a splněním této smlouvy, Tímto uiednáním nejsou dotČena ani omezenaPráva
kontrolních a finančníchorgánů statní správy Ceské republiky,

4. Tato dotace nemá charakter veřejné podpory,

f
l

!

Ix.

Závěrečná ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejrropisech majícíchpovahu originálu.
smluvní strana obdržípo jedrrom r,ýtisku.

) Příjemce souhlasí se zveřejněním

z

níchžkaždá

této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené

v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89l20l2
Sb., občanský zákoník. Přrjernce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů
poskytovatelem v souladrr s Obecným nařizení EU o ochraně osobních údajůč. 20161679
a zákonem č.II0l2019 Sb. ze dne 12. bř,ezna 2019 o zpracováni osobních údajů.

J.

Zmény a doplriky této srrrlouvy Ize provádět pouze formou písemných číslovanýchdodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této snrlouvy a své pravé,
svobodné a vážnévťlle. je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně

podepsána.

5. Tato smlouva je platná dnem podpisrr oběma smluvními stranami a účinnádnem převodu
prostředků z tlčtu poskytovatele.
6. Tato smlouva byla schválena usnesenim ZM Č. rcqnOZO ze dne 9. 3. 2020.

VeVětřnídne

t."-L

?-wLv

Mgr. Antonín Krák
starosta města

MĚsTo vĚrŘnrí
rtn žoríruĚtgt
382 11 vĚrňttÍ
lÓ;

002a6182

0

Spolek Větrníci

.

školní 128, 382

ít Větřtí

|Č 015523É1

příjemce dotace

