SMLoUVA o PoSKYT|{UTÍ vnŘE.rxÉ
FINANC|{I PODPORY č. 412022

uzaviená podle ustanovení s 10a Zákona č. 250/2000 Sb', o rozpočtoriých prar'id1ech územních
Iozpočtů.ve zněni pozdějšíchpředpisťr
nlezi smluvními Stranani:

Poskytovatel:

..-

Město Klecan)
U Škoky74. 250 67 Klecany
ZastoupenoI Bc. Danielem Dvořiíkem, staťostou města
tČo: ooz,toz90
č.ú'43_735378a22',7/0100

dúle j en'' PoslEtoýdtel ")
a

Příjemc€:

Klub biatlonu Klecany, p.s.
Do Kiecrinek 52, 250 67 Klecany
Zastoupen;í': Davidem Procházkou, předsedou spolku

IČo: 04979061
č'ú.2700981355/20l0
(dóle

_

jen

',příjence")

uzavíťajítuto smlouvu

článek I.

Předrnčt smlour1

1'1'

Poskvtovate1 se touto smlouvou zavazuje poskytnou1 piíjemci veiejnou finančnípodporu
(dotaci) v nížesjednané Úši a piíemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanému
účelua sp]nit dalšípo\'innosti pl!'noucí pro něho Z této snlou\'y.

člán€k II.
ÚčeI dotace
2'I

'

Dotace je poskYtovlína za účelempodpory celoročníčinnosti klubu, pŤeder'ším vícedenníclr
výjezdů clětí a rnládeže.

2.2'

Příjemce je povjnen použítdotaci pouze k účeluspeci1ikovanému \ Čl'Il' odsl' 2't'
Poskytnuté finančníprosťedk-v nesmí být použity k jinému účelua musí být pouŽiq'' pouze
v souladu s písemnou žádostí piíjemce ze dne 12.11.2021 _ čj. I0943l2o21.

2.3'

Z poskytnuté dotace lze za dodrženízásad hospodárnosti' úče]nostia efektivnosti hradit
pouze následující lýdaje v]'naložené\ýl'iladně pro účel"vv čl. II- odst' 2'l ':
a)
b)
c)
d)

r'ýdaje na čimost spoJku.
nákup materiá]u,
nákup neilvestičníhodrobného majetku.
náklad'v na propagaci.

Dle Žádosti o dotaci ze dne 12.11. 2021je dotace č1eněna na:

Častu 1v xt)

Učel dotace
Příspěvek na letní soustředění

30 000

Příspěvek na vícedenni letní a zimní vjjezd!'; podpora účastina závodech

l0

Celkem:

60 000

2.4.

000

Z poslg'fuuté dotace nelze h,radit zejména:
a)
b)
c)
d)

mzdové nráklady' odměny' cestovní ajiné náhrady pro členy.
nákup nemovitých věci,
náklady, které svou Úší zievně neodpovídajírozsahu čimosti'
in\'estiční\'ýdaje.

IIl.
ČÉÍek
výše č€rpání dotace
:l.t.

Poskytovatel posk'vtne příjemci dotac1 ve
českých)'

\ýši 60000 Kč (slo!_Y;

šedesát

tisíc korun

1.2.

Dotace bude posk)'-tnuta 1bmou beáotovostního bankovního převodu na účetpiijemce
č' 270098i355/2010. a to do 30 dnů od podpisu této smlou\T.

3.3.

v případě. že příjemce použije t-1nančníplostředky

touto smlollvolr neho
neqčeryá všechny poskytnuté finančníprostředlq'na stanovený účel,je pol'inen vrátit
poskytovateli takové finančníprostředky beáotovostním banko\1'iím převodern na účet
i. czjlzs:lsozzl tot00, vedený u Komerční banky' a's', a to nejpozději do 15 dnů
od předání vyúčtování.

Článek Iv.
Vyúčtování
2

v

rozporu

s

\

Po vyčerprínídotace předloží přÚemce poskytovateli bez zbytečnéhoodk1adu' nejpozději
však do 15. 1. 2023 vyúčtování'

Vyúčtováníbude provedeno fomou kopií písenrností nlajícíchná]ežitosti učetníchdok]adů
podle zvláštních prálních předpisů s oz'načením účetníhodokladu a položky, která byla
z poskytnuté dotace lÍ]razena' včetně kopií q.pisů Z účtupříjemce plokazujících pouŽití
dotace.

13

Piíjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čelpánídotace \' souladu se zákonem
č. 5ó3/1991 Sb'' o účetnictví've znění pozdějších piedpisů.

Článek V.
časovéužitídotace
5.1

.

Finančníprostředky posk}.tnuté jako Ýeřejná finančnípodpora v souladu
jsou k použitído 31. 12' 2022.

s

touto smlouvou

čHnek vI.
Kontrola
6.1.

Poskytovate1je v souladu se Zíkonem č. 320/2001 Sb.. o finančníkontrole ve veiejné správě
á o zrněně někte{ich zákonťt' ve znění pozdějších předpisů, oprávněn pr.ovádět u příjemce
kontrolu účetnictví'případně dalších skutečnostíosvědčujícíclrdodrŽování ustanovení této
smloul]'.

6.2.

Příjemce je povinen posk)rtnout poskytovate1i veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontroly podle čl' vI. odst. 6' 1'

Clánek VII.
Sankce
'7.r.

Příjemce podpisem této smiouvy bere na vědomí, Že kaŽdé porušenípovinností podIe této
sm]our'y je považoviíno za poruŠe rozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 ákona
č.250/2000 Sb.' o rozpočtor^rich pravidlech územníchrozpočtů' ve aění pozdějších
předpisů, a poskyto\'atel je opráulěn požadovat úfuadu odvodu za porušenírozpočtové
káně r'e výši neoprávněně použit'Ích nebo zadrŽených prostředků'

'7.2.

Za prodlení s odvodem Za porušeníro4)očtové kázně je příjemce povinen Zaplatit pená]e
ve r'ýši 1 promile Z částky odvodu za každý den plodlení' nejÚše však do výše tohoto
odvodrr

Článek vIII.
závěrečná ustanovení
8.1

.

vzájemná pláva a povinrrosti účastníků
\' této sn ouvě \'ýslovně neupralená se ňdí
příslušnými prá\''rrími piedpisy, zejména ziikonem o rozpočto\']í.ch pravidlech úzenrních
Iozpočtůa občanskýn zlrkoníken.

Poskytíutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno Zastupitelstlem
města K]ecany, usnesením č' ll2022 ze dne 3 ' 3.2022.
8 3.

8.4.

8.5.

PŤíjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se zněnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutlímího zástupce' Jakož i jinými změnami' které mohou podstatně ovlivnit Způsob jeho
lrnančníhohospodďení a náplň jeho aktivit ve vÍahu k poskytnuté dotaci. v piípadě
přeměny příjemce. ktery je prá\'nickou osobou, nebo jeho zrušení s 1ikvidací, je příjemce
povinen o této skutečnosti posk-vtovatele předem inÍbnnovat. V případě přeměny pří.jemce
přecházejí prá\'a a povinnosti z této smlolr\')- na prá\'ního nástupce.
Příjernce bere na vědomí, Že tato smlouva, jakož i dalšídokumeoo s p]ná1ím této smlouw
související'které má či bude mít poskytovatel k dispozicí, jsou informacemi' které je
pos$tovate1 povinen posk}tnout žadatelům,popi. z\'eřejoit, na základě zákona č- 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k inforrnacím, a zákona č. 250/2000 Sb', o rozpočtoqich
pravidlech úzelnoíchrozpočtů'

Příjemce bere na vědomí, Že v případě zjištění závaŽných nedostatků při reďizaci akce.
poskytovaných lrnančníchprostředků, je
\,četně nedodrženítemínu odevzdání r'yúčtovríní
poskytovatel oprávněn r1loučit v následujících dvou letechjeho žádosti o posk}'tnutí dotace
z plostředků poskytovate]e'

8.6.

8.',1

Tato smlouva je lThotovena ve dvou stejnopisech, z nicltŽ po jednom steinopisu obdrží
každá ze smluvních stian.
smLuvní strany shodně prohlašují,že .jsou způsobilék tomuto plávnimu jednaní, že si
smloulu pied jejím podpisem piečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji ruavírají
svobodně a váŽně' Na důkaz výše uvedeného připojují své Ilastnoruční podpis}'

V Klecanech dne

71. bienta 2022

V Klecanech dne
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