
SMLoUvA o PoSKYTNUTÍ vnŘErxÉ
FINANCNI PODPoRY č. 0212022

uzavřená podle ustano!ení \i 10a zíkona č. 250/2000 Sb', o rozpočtolých pravidlech územních
rozpočtů. l'e ziění pozdějších předpisů

mezi smiuvními stranami :

Poskytoyatel:
Město Klecany
U Škoky t4, 25o 67 Klecan1'
Zastoupeno: Bc. Danielem Dvořiíkem' starostou města
tČo: o0z4ozqo
č'ú' 43-7353780227/0 l 00
(dále j en,' pos lrytotlat el " )

Příjemce:

Junák - česlqi' skaut. středisko Havť.n Klecany' z. s'
U Obalovny 485,250 67 Klecany
ZastoupeDý: lng' Viktorem }Iamachem, vedoucím stiediska
IČo:43751555
č'ú' 2801534685/2010

(dále jen,, příience'' )

uzavířají tuto snlou\u

Č|ánek I.
Předmět smIour1

]'1' Poskytovatel se touto smlouvorr zavazuje poskytnout příjenci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v níŽe sjednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanénu
účelu a splnit další povinnosti p]ynoucí plo něho z této sm]ouly.



článek II.
Účel dotace

2.1. Dotace je poskytovijna za účelem Íůrady q'dajů spojených s pořádáním skautského plesu'
vzdělávací činností. úd1žbou a částečnou rekonsfuukcí srubr]'

2'2'' Piíjemce je povinen pouŽít dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl.II. odst' 2.1'

Poskytnuté finanóní prostředky nesmí být použ1ty kjlnému účelu a musí být pouŽiry pouze

v sou1adu s písemnou žádostí příjemce ze doe 3.1 1' 2021 _ č'j. 10529/2021.

2'3. Z poskytnuté dotace lze za dodrŽení zásad hospodárnosti. účelnostj a efektivnosti hladit
pouze následující výdaje v'"-naIožené qÍhradně pro účely v č1' II' odst. 2.1 :

a) výdaje na činnost oddílu'
b) nákup materiá1u.
c) nákup neir]vestičního dťobného majetku,
d) náklady na propagaci.

Dle žádosti je dotace čleDěna na:

2.4' Z poslq'tnuté dotace nelze hradit zeiménal

a) mzdové nlíklady, odměn'l'' cesto\'ní ajiné oáhrady pro členy spolku,

b) nákup nemovitých věcí'
c) nák]ad,v, které svou výší zjevně neodpovídají rozsahu činnosti,

d) investiční q'daje'

článek III.
výše čeřpání dotace

3'1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 70 000 Kč (slolT: sedmdesát tisíc korun

českých)'

3.2.. Dotace bude poskytnuta tbmou bezhotovostniho bankovního pievodu na účet příjemce

č. 2801534685/2010' a to do 30 dnů od podpisu této smlouv-v.

Iič€l dotace Ča"tu 1' rč';

Skíutsk) ples 30 000

Vzdělání 10 000

Slanv l0 000

Celkem: 70 000
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4.3.

5.1.

6.1.

6.2.

7.1.

V případě, že příjemce poL]zije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo

ner,yčerpá všecbl'v poskytnuté finanční prostied$ na stanovený úče], je povinen \'Iátit

posk}.tovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním pře\'odem na účet

t' qz-lssslsozzltotO0' vedený u Komelční banlq'' a's'. a to nejpozději do 15 dnů

od předání vyúčtování'

Článek Iv.
vyúčtování

Po \Tčelpání dotace předloŽí piíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu' nejpozději

však do 15. l' 2023 r'yúčtování.

vyúčtováníbudeproveilenoformoukopiípísemnostímajícíchnáležitostiúče1níchdokladů
podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokiadu a poloŽky' která by1a

z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií lýpisů zúčtu příjernce prokazujících pouŽití

dotace-

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se ziíkonem

č. 563/] 991 sb.. o účetnictví. ve zlění pozdějších předpisů'

Článek v.
časové užití dotace

Finanční plostředky poskytnuté jako veřejná 1inanční podpora v souladu s 1outo sm]ouvou

jsou k poúití do 31. 12' 2022.

Článek vI.
KoBtrola

Poskytovatelje v sotl]adu se zákonem ó' 320/200l Sb., o linanční kontťo]e ve veřejné splávě

a o změně nékterých zákonů, ve zltění pozdějšich předpisů' oprávněn provádět u příjemce

kontťolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujícíclr dodržování ustanovení této

smlouvy.

Příjemce je povinen posk'vtnout poskytovateli veškelou nutnou součiDnosti při provádění

kontroly podle č1. vI. odst' 6'1-

Článek vII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouq' bere na vědomí, že kaŽdé porušení povirrností podle této

.-lou"ry l" považováno za porušení rozpočtové kázně d1e ustanovení s 22 z'lkona

č.250/2000 šb., o rozpočtových pravidlech územních ťozpočtů, ve znění pozdějšíclr

předpisů, a poskytovatel je oprávněn poŽadovat úhradu odvodu za porušení lozpočtové

kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadrŽenýclr prostředků.

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zap]atit penále

ve r'ýši 1 promile z částky odvorlu Za každj'den prodlení' ne.jvýše však do \':iše tohoto

odvodu.

'J.2.
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Clánek\IIII.
Závěrečná ustanovení

8-1' Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě ťslovně neupravená se iídí
příslušnými prá\'nín piedpísy' zejména ziákonem o lozpočtoÚch pravidlech územnícl]
rozpočtů a občanským zákoníkem.

8.2. Poskyfuutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno Zastupite1stvem
města Klecany' usnesenín č' 1/2022 ze dne 3'3.2022'

8'3. Příjemce se zavazuje seznilmit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vziku' s těmito
skutečnostmi: se zněnami zakladatelské ]istiny, adresv síd1a. bantor,ního spojení,
statutiímího zástupce. jakož i jiný'mi zněnami' které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho
finančního hospodaření a íáplň jeho aktivit \'e vááhu k poskytnuté dotaci' v piípadě
přemény piíjemce, kte|Í je právnickou osobou' nebo jeho zrrršení s likvidací, je příiemce
pol'inell o této Skutečnosti poskytovate]e předem informovat. V piípadě přeměny příjemce
přecházejí práva a povinnosti z této sm1ou\T na plávního nástupce.

8'4. Příjemce bere na vědomí. že tato sm1ouva' jakož í da1ší dokumenty s p]něním této smlouv_Y
související, ktelé má či bude mít poskytovatel k dispozici. jsou informacemi' které je
poskvtovatel povinen poskytnout žadatelům. popř' zveřejnit. na základě zákona č. 106/1999
Sb.' o svobodném přistupu k informacim, a zákona č. 250/2000 Sb.. o lozpočtoqých
pravid1ech územoích rozpočtů'

8.5' Příjemce bere na vědomí. Že v piípadě zjištění závažných nedostatků pň realizaci akce'
včetně nedodúení temínu odevzdání \,Túčtov.íní poskytovaných fiíančních plostředků, je
poskytovate1 oplá\.l]ěí vyloučit v následujícíclr dvou 1etechjeho žádosti o poskytnuti dotace
z prostředků postJtovatele'

8.6' Tato smlouva je \Thotovena r'e dvou stejnopisech' z nicbŽ po jednom stejnopisu obdúí
každá ze smllLvních stran'

8.'/' Smluvní strany shodně plohlašují. že jsou způsobi]é k tomuto právnímu jednání, Že si
sm1oulu před jejím podpisem piečetly. Iozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzar'írají
svobodně a váŽně. Na důkaz r1iše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy'

V Klecanech dne 14' bŤe7na2022

stalosta města

iYe.to l(ecc n !
u.'"'iil.,l;. -

Icl I :1i.2:: -.1

:9. z,i- c' ,-
V Klecanech dne

,'.í'!.iia.)

příjemce

Ing. Viktor l-Iamach vedoucí střediskaBc. D


