
SMLoUVA o PosKYTNUTÍ vrŘnrxÉ
FINANCNI PODPORY č. 19

uzavřená podle ustanovení s 10a Zákona č' 250i2000 sb', o rozpočtových pravidlech iizemnich
rozpočtú. \re znění pozdějších piedpisťr

rrrczi smluvními stranami:

Poskytovatel:

Město Klecan}'

Do K]ecánek 52, 250 67 Klecany
Zastoupeno: Bc' Danieiem Dvořákcln' starostou mčsta

IČo: 00240290

č.ú. 43 -',7 353'1 80221 l0I00

(dúl e i en,, pos kyto\'ate l " )

Příjemce:

PraÝ.j Hťadec' z- s-

Do Klecánek 385/18,250 67 Klecan},

Zastoupený; Zdeňkou TomáŠovou. předsedkyni sdruŽení

IČo:2267]9jB
č'ú' 2100485040/2010

(dlile jen,,příience ")

uzavíIa.j í tuto smlouvu

čt:inek I.
Přcdmět srnlouvy

1'1. Poskytovatel se touto sD]louvott zavazuje poskytnout příjemci veiejnou finanční podporu

(dota;i) v niŽe sjednané výŠi a pří.jenroe se za\'azuje tuto dotaci použít pouze ke s-iednanému

účelu a splni| další poviruosti plynouoí pro něho z této snrlouvy.



Článek II.
Účcl dotace

Dotace je poskytová1a za úče1em úitady \,ýdajů: aktivily Klubu rodičů a děrí Klíček, , nanefomání vzdělávání dětí a rrlládeže' na kulturni a spoleeenský p.ogň ."nio..i, nupoplatky a sluŽby, na spoltovní aktivit],

Příjemce je po1jnen poLlŽit doláťi pouze k účelu specifikovanénu včl'll. odst' 2.1'
PoskJ tff.]te ÍInanční pr.ostiel]k1 nesnri být použity k jinému účelu a musí být pouŽio pouze
r' souladu s písemnou žádoslí příiemce Ze dne 3' 6' 2019 č'j- 4i82,/2019'

Z poskytnu!é doLace Ize za dodržení zásad hospodárnosti. účelnosti a efektivnosti hradit
pouze následujíci Údaje vynaložené r'ýhradně plo účcly v čl' II' odst' 2'l 'I

a) \'ýdaje na činnost spolku_
b) nákup materiálu.
c) nákup neini'estičního droblého majetku.
d) náklady na propagaci'

2.3.

2.2.

2.1

2.1' Z poskytnuté dotace ne]Ze hladit zejména:

a) nákup nemoviry-ch věcí.
b) niíkiady, které svou výŠí z'jevně neodpovítiají rozsahu činnosti,
c) ínvestiční výdaje'

4.1 .

3.3.

3.1 .

3.2.

Čbnek III.
Výše čerpánÍ dotace

Poskytovatel poskytne piíjejnci dotaci ve výši 150'000'_ Kč (slovyl stopadesát tisíc korun
če.k1ch1'

Dotace bude poskytnuta tbnnou bezhoto\'ostního bankovního převodu na účet pŤíje'nce
č' 2100485040/2010, a lo do 30 dnťi od podpisu léto smlouvy'

V případě' Že příjemce použije finanční plostředky v ťozporu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytn[té 1inančni pťostředky na stanol'ený účel. je povinen vrátit
poskytol'ateli takové Íinančni pťostiedky bezbotovosrním balkovním převodem na účet
č.. 43-'735378022'7l0I0C, veclený u Komerční banl(y, a's', a to nojpozději do 30 dnů od
doručení písemné výzvy poskyto\,aiele kjejich \Ťácení'

č|áBek Iv.
Vyúč1ování

Po \'yčcryání dotace předlo':í přÍjeincc poskytovale]i bez z-bytcčného odkladu' nejpozději
však do 15' l' 2021 !1účtování'

vyúčtováni bude provedeno fonnou kopií písemností r:lajicich ná]eŽitosti účetních dokladů
podle 

^'láštních 
právních předpisů s označením účetriího dok]adu a položky, která byla

4.2.



Z poskytnute dolace uhtazena. \'čeině kopií výpisú z ťlčlu pl.íjemce prokazujicích použití
dotace.

Příjemce je povinen \'ést iácnou a oddělenou evidenci čelpání douce v souladll se zákonem
č' 563/i991 sb'. o účetnictvi. ve zněni pozdějších přeilpisťr'

aIán€k v.
časovó užiÍí tlotace

5'1. Fjnančni prostředky poskytnuté joko veiejná linanční poclpora v souladu storÍo snrlollvolr
jsou k použiti do 31' 12' 2020.
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1.1.

6.1.

článck Vl.
Kontrola

PoskJ'lovate] ie v souiadu se zákonem č. ]20/2001 Sb'. o llnarrční kontrole l'e vcr'c1ne sprar e
a o Zněně některych zákonti. ve znění pozdějších předpisů' oprávněn provádět u piíjemce
kontrolu účetDictví. piípadni] clalšicb skutcčnoslí os\,ědčujicích dodržování us1anovení léto
smlouvy.

Příjemce je po1inen posk)rl]1oul poskytc)laleli .,'eškelou nljtnou součinnosti pii provádění
kontro1-v podle čl' VI' odst.6.1.

článek vI]'
Sankce

Příjence podpisem této snll.rivy bere na r'ědoili, že iiaždé po šeni povilnosti podle této

smlour), je povaŽováno zil porušení lozpočtoré káZně dle ustanovení $ 22 zákoru
č' 250r000 Sb.' o rozpočtových plavidLecl't ťtzenních ťozpočtů' ve zněrrí pozdějších
ptedpisů. a poskYtovatel je optávnčn požadovat ítl'rradu od\,odu za pořušení lozpočtové
kázně ve výši neoprávněnč pouŽitých nebo zadlžených orcstředkú'

1'2. Za prodlctrí s od\'oden Za polušení rozpočtové kázně je přijemco povinen zaplatit pená1e

ve r1iši 1 ptomilc z částky odvoclu za kaŽdý den pr'odletí, nejrýše však do výše iohoto
odvodu.

8.2.

8.1.

Článcl{ vIÍI.
Zál'ěrečná ustanovení

Vzájemná práva a por'irrnt,sti ťlčastníků v tétc smlcuvě výs1or'ttě neupravená se řídi
příslušnýrni pr'ár'nimi piedpis,r'. zc]n'réna zákonenr o .ozpočtových pravidlech územníclr
Iozpočtů a občanskýn zákoníkcn.

Posk}'tnutí .1otace za podrnírrek \.této smioul'ě ur'edcrrých bylo schválerro Zastupite]stvcm
města K1ecany. usneseniln č' 4/20]t) zc dne 15' 08.20]!].

Příjemce se zavazuje sezn:imjl posk)'to\'a|e]e, do ]5 dnú od ieiiqh vzniku. s těmito

skutečnostmiI se zněnami zak]adatelské listiny. adresy sídla. bankovního spojcní.

statutá'ního Záslupce' jako:: ] jinýini Změnami' kteró nohou podstatně ovliYnit způsob jeho

8.1.



Íinančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k posk"vtn é dotaci. v piípadě
přeměny příjemce' kteď je právnickou osobou' nebo jeho zrušení s likvidací, 1" pii.1"-".
povinen o této skutečnosli poskytovatele piedem inlormovat' V případě picměny pří]emce
přecházejí práva a povinncsli Z této smlouvy na plávního nástupce'

8'4. Příjemce bele na vědomí. že 1ato smlouva, jakož i další dokumenty s p]něním této smiouvy
souvisejíci, které má či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou inlirmacemi, ktelé je
poskytovatel povinen poskyrnout žadateiůrn' popi. zveiejnit. na základě zákona č' l06/1999
Sb', o svobodném přjstu|LL L i11f61m6c1rn, a zakoLra i' :sol:ooo sb.. o lozpočlo\,ých
pravidlecb úzen]nich rczpočtťl'

8'5' Příjemce bere na vědolní. že \' případě zjištění závažJých nedostatků při lealizaci akce,
včetně nedodržení teťlnínu odevzdání vyÍlčtování posk1'tovaných finančr.ríc1r prrlstředků' je
posky1ovate1 oprávněn vyLoučit v následujícich d!ou letech jeho žádos1i o posivtnuli dotace
z p1ostředků Poskytovatele'

8.6' Tato s ]ouva je vyhoíovena ve dvou sl.ejnopiseoh. z rrichž po jednom stejnopisu obdrží
každá zc snrluvních strarr'

8.'7' Snrluvní strar'ry shodně prolriašují. Že jsoLi 7-působilé k tomuto plávnímu jednání. že si
smlour'rr pied je.jím podpisein přcčct1y' rozumí jí a s jejim obsab€m souhlasí, a Že ji uZaVíIaji
svobodně a vážně. N3 důkaz r'ýše ur'cdcného připojují své vlastnoruční podpisy'

V Klecanecn ane .r11..f ..al' V Klecanech dne

poskytov't€I

Bc' Daniel Dvořák starosla města

PÍaýý Híádec, z's' o

/dcnLl Jomáio'á. picdsedl) l,c .drllŽeni

//(

Misir ;..lle i:.;:*,

"lir:rltiii,l.l*-,


