Smlouva o poskytnutí dotace
Uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
I.
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo města České Velenice rozhodlo svým usnesením č. 11/7 ze dne 20. 6. 2016
podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o
poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
II.
Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Město České Velenice
Sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice
IČ: 00246433
Zastoupené: starostou Ing. Jaromírem Slívou, MBA
č. ú. : 603162359/0800
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce dotace podle této smlouvy je:
TJ Lokomotiva z.s.
Sídlo: xxxxxxxxxxx, 378 10 České Velenice
IČ: 13502859
Zastoupený: předsedou TJ Lokomotiva Josefem Kubátem
č. ú. : xxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
III.
Účel dotace
1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na rekonstrukci dvou tenisových kurtů v areálu stadionu
v Českých Velenicích.
2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy a
pouze za podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace. Dotace nesmí být použita
k jinému účelu.
3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

IV.
Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace
Dotace může být využita od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a podléhá finančnímu vypořádání
s rozpočtem poskytovatele za rok 2016 .
V.
Výše a čerpání dotace (způsob proplacení dotace)
1. Dotace bude poskytnuta ve výši 350 000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu
poskytovatele č. 603162359/0800 na účet příjemce č. xxxxxxxxxxxx po nabytí platnosti a
účinnosti této smlouvy .

2. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny
prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku
nejpozději do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele.
VI.
Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace
Po ukončení realizace akce předloží příjemce vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu
účetních dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u
jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie těchto dokladů. Vyúčtování předloží
příjemce poskytovali nejpozději do 15 dnů po ukončení akce.
VII.
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy
1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále
za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to
zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která
poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou
například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu s účelem
uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemce.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto
prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce,
má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1
promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše
této částky.
VIII.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce,
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za
uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujích pěti letech jeho
žádosti o poskytnutí účelových dotací z prostředků poskytovatele.
4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
5. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu
prostředků z účtu poskytovatele.
6. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 11/7 ze dne 20. 6. 2016.

V Č. Velenicích dne 20. 6. 2016

……………………………………….
Ing. Jaromír Slíva, MBA
za poskytovatele

V Č. Velenicích dne ………………..

……………………………….
Josef Kubát
za příjemce

