
SMLoUvA o PosKYTNUTÍ vnŘErnÉ
FINANCNI PODPORY č. 3 12022

uzavřená podle ustanovení $ 10a zákona č' 250/2000 Sb'' o rozpočtových pmvid1ech úzeliních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

PosLTtovátel:

Město Klecany
U Škoky 7.1, 250 67 Kl..uny
Zastoupeno: Bc. Danielem Dvořákem' stalostou města
tČol oo:+ou 90
č.íI. 43 -'7 3 53'7 8022'7 l o 1 00

(dá l e j e n,, po s x1\ t olat e l " )

Příjemce:

AktivKid z.s.

Pod Čemou skálou 659' 250 67 Klecany
Zastoupený: ruDI. Mattinou.lechovou, vedoucí jednate1kou

lČo:05504767
č.ú.22011023',79/2010

' (dáteien,,příjence")

uzavírají tuto smlou\'!

čIánek I.
Předmět smlouv_a

1'1' Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout piÍemci veŤejnou finanční podporu
(dotaci) v níže sjednané Úši a piijemce se zavazuje tuto dotaci por]žít pouze ke sjednanému
účelu a splnit dďší povinnosti plynoucí pro něho z této smlour1'.
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Clánek II'
Účel dotace

2.1' Dotace je poskvtoviána za úče]em Íůrad.v vj'da.jů na činnost cykiistického oddílu vroce
)022

2'.2. Příjemce je por'inen pouržít dotaci pouze k účelu specifikovanému včl.I]. odst' 2.1'
Poskytnuté finanční prostředk]' nesmí bÍ pouŽi{ kjinému účelu a musí být pouŽiq pouze
v souladu s písen]nou žádostí příjemce ze dne 16'1l.2021 č;.Il02Il202'I.

2'3. Z poskytnuté dotace ]ze za dodrŽení zásad hospodámosli, účelnosti a efektj\'liosti hradit
pouze následuiící r,ýdaie vynaloŽené ÚlŤaclně pro účely v č1. II. odst' 2' 1':

a) výdaje na činnost spo]ku,
b) náLkup materiálu'
c) níkup neinvestičního dloblrého majetku.
d) náklad-v na propagaci.

Dle Žádosti o dotaci ze dne 16.l 1'2021 je dotace členěna na|

2.1' Z poskytnuté dotace nelze hradit zeiména:

a) nzdové náklad'v' oclměny. cestomí a.jjné náhrady pro členy'
b) nákup nemo\'itých věcí.
c) niíklad-v, kleré svou Úší Zjevně neodpovídají rozsahu činrrosti'
d) invesričÍí !ýdaje.

Článek III.
Výše čerpání dotace

3.]' Poskytovatei posk'vtne příjemci dotaci ve výši 60 000 Kč (slov,v: šedesát tisíc korun

česk"í'ch).

3'2' Dotace bude poskytnuta fomou bezhotovostníl'to bankovního převodu na účet piíjemce

č. 22011023']912010, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy'

Uč€l dotace Čestta 1v xt';

Přispěvek na sportovní pŤipravq a účast na cyk]istických závodech široké členské
Základny cyklistického oddilu

20 000

Příspěvek na ]etní celooddi]ové cyklistické sousliedění oddilu 20 000

Příspěvek na úlrradu činnosti pÍofesionálnich trenérů 20 000

Ce|k€m: 60 000



/

4l

'7.r.

4.3.

5.1

6.1.

6.).

4.).

V případě' že příjemce pouŽije Íinančlli p.ostiedky v lozÍ'or.tt s touto smlouvolr nebo
nelTčelpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit
posk)-tovateli takové tinanční prostředky bezhotovostním banlovním převodem na účet
č. 43-'735318022110100. vedený u Komelční banky' a's., a to nejpozději do ]5 dnů
od před.iní v'vítčtování '

čIánek Iv.
vyúčtoYání

Po q'čeryání dotace pied]oži příjence poskytovateli bez zb-vtečného odkladu. nejpozději
však do 15' 1' 2023 \Túčto\'ání.

Vyúčtování bude provedeno formou kopií písermostí majících náleŽitosti účetních dokladů
podle zv]áštních právních pŤedpisů s oz]ačením účetního dokladu a po1oŽky. která b-vla
z poslq/tnuté dotace ufuazenq včetně kopií vÍpisů z účtu piíjemce prokazujících pouŽití

Piíjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencj čelpání dotace v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, r'e ziění pozděiších předpisů'

Člán€k v.
časové užití dotace

Finanční prostředky poskytnuté .jako veřejná finanční podpora v souladu s touto sm]ouvou
jsou k použití do 3 1. 12. 2022'

Člárek vI.
Kontrola

Poskytovatel je \' souladu se ziíkonem č. 320/2001 sb.. o fulanční konlrole ve veřejné splávě
a o zněně někteqich zákonů' ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjence
kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této
smlou\T.

Piíjemce je povinen poskytnout poskÍovateli veškelou nutnou součinnosti při plovádění
konlroly podle čI. vl' odst' 6.l.

Clánek vII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povirrností podle této
smlouq je považováno za porušení lozpočtové káZně dle ustanovení $ 22 zrákona
č' 250/2000 Sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů' a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušeDí lozpočtové
krizně Ve výši neoprá\'něně použjqlch nebo zadrženýclr plostředků.
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'7.2. Za plodlení s odvoden za polušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit pená1e i
ve \liši 1 přomile z částky odvodu Za každý den plodlení, nejÚše však do \ýše tohoto ]
odvodu.

Clánek vlII.
Závěrečná ustanovení

8'1' Vzájen'tná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě \ýslovně neupravená se řídí
piíslušnými právními předpisy, zejména zákonem o lozpočtoťch pravidlech územních
rozpočtů a občanským zákoníkem.

8.2' Poskytnutí dotace za podmínek vtéto smlouvě uvedených bylo schváleno Zastupitelstvem
města Klecany, usnes enim č ' 1 /2022 ze dne 3 .3 '2022.

8'3. Příjemce se zava7uje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmíto
skutečnostmi: se změnaNi zakladatelské listin-v, adresy sidla, bankovního spojení,
statutárního zástupce' jakoŽ i jin:inri změnami' které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho
finančního hospodaření a náplň jeho aktivit Ýe vztahu k poskytnuté dotaci. v případě
přeměny příjemce' který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s lik\'idací, je příjemce
povineí o této skutečnosti poskytovatele předem in1brmovat. v případě přeměn'v příjemce
piecházejí prár'a a povinnosti z této smlouql na právniho nástupce.

8.4' Příjence befe na vědomí, že tato smlouva,.jakoŽ i další dokumenty s plněním této Smlouvy
související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici' jsou informacemi. které je
posk-vto\'ate1 povinen poskytnout žadatelům. popř' zveiejnit. na základě zákona č' 106/1999

Sb., o svobodnétn piístupu k infonnacínl. a zákona č' 250/2000 Sb', o lozpočto!ých
praÝid1ech územních rozpočtů'

8.5' Příjemce bere na vědomí. Že r'případě zjištění Zá\'aŽných nedostatků při lealjzaci akce.

včetně nedodržení tennínu odevzdání lyúčtování poskytov.Lných finančních plostředků' je
posk)tovalel oplávněD \Tloučit v následujících dvou letech jelro Žádosti o poskytnutí dotace

z prostředků poskytovatelc.

8'6. Tato sm1ouva je \Thotovena ve dvou stejnopisech' z nichž po iednom stejnopisu obdrŽí
každá ze smluvních st|an.

8.7' Smlurlií strany shodně prohlašují. že jsou způsobilé k tomuto plávnímu jednaní. že si
smlouvu před jeiím podpisem přečetly, Iozumí jí a s jeiím obsahem souhlasí. a že ji uzavírají
svobodně a viáŽně. Na důkaz qí'še uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Klecanec1r ďle 1 4 ' biezna 2022 v Krecanech dne ...../.. 1,.. 4e ?.2...

staťosta města

[,lěsto Klecany
tco 00240290

,.] š(. n"'74.25o 67l(lec2nv
fJ : 230 234 3u

Bc.

přrJemce


