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SMLoUvA o PoSKYTNUTÍ vEŘnrNÉ
FINANCNI PODPORY č. 112022

uza\,Ťená pod]e ustanovení $ 10a zlrkona č' 250/2000 Sb'. o

rozpočtoých pravidlech územních

Iozpočtů,ve z'iění pozdějšíchpředpisů
mezi smlrrvními stranami
:

PosLTtoyatel:
Město Klecany
U Školk1' 7'l, z5o 67 Klecany
Zastoupeno: Bc. DaDielem Dvořálem, starostou města
tČo: 00z+ozgo
č.ú.43-7353780227/0100
(dá le.i en', pos

lq,toýdtel'' )
a

Příjemce:

MSK Klecany

1921, z.s.

Na Skalkách 368' 250 67 K1ecany
Zastoupený| Jiřím Kruťou' předsedou spolku

tČo, l essstqq
č.ú.I9229',7',7 3 49 l 0800
(dále jen

',příjemce"1

uzar irljr tuto .m our u

Člán€k I'
Předmět smlouq

1.1.

Poskytol'atel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančni podporu
(dotaci) v nížes.jednané Úši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouze ke sjednanému
účelua splnit da1šípovinnosti plynoucí plo něho z této sm]ouvy'

čÉnekII.
Účel do1ace

2'1.

Dotace je poskytována za účelemúfuady 1r'dajů spojených se spofiovní činnostíMSK
Klecany 192, včetně údrŽby sportovního arealu a pťonájmů spoltovišť'

2.2'

Příjemce

je povinen pouŽít dotaci pouze k účeluspecifikovanému včl.II. odst.2.1.

Poskytnuté finančníprostředk)' nesmí být použity kjinému účelua musí být použity pouze
v souladu s písemnou Žádostí příjemce ze dne30'1I.202I č;.II49112021.

2'3'

Z posk-vtnuté dotace 1ze za dodrženíZásad hospodámosti. účelnostia efektivnosti hJadit
pouze následující q;'daje lTnaloŽené výhradně pro účelyv č1' II' odst. 2.1.:
a)
b)
c)
d)

rl''daje na čimost spolku'
nákup materiálu'
nákup neinvestičníhodrobného majerku.
náklady na propagaci.

Dle Žádosti o dotaci 7e dne

3

1

1

1.

2021 je dotace členěna na:

Účel dotace

částka (v Kč)

Náklady na sportovní činnost

150 000

Provoz a údržbasportovního areálu

150 000

Celkem:

300 000

2.4'

Z poskytnuté dotace ne]ze hradit zejména:
a) nákup nemovitých věcí,
b) náklady, které svou výšízjevně neodpovídajírozsahu činnosti,
c) investičnívýdaje'

Clánek III.
Výše čerpánídotace

3.1'

Posk-vto\'atel poskytne pří|emcí dotaci ve výši 300.000'česlcjch)'

3.2'

Dotace bude poskytr]uta fomou bezhotovostního bankovního převodu na účetpříjence
č. 192291'734910800, a to do 30 dnů od podpisu této smlou\.J-'

3.3' v případě' Že příjemce použije finančníprostředky

Kč (slor]l

tŤi sta tisíc korun

v lozporu s touto smlouvou nebo
poskytnuté
prostředk"v
\'šechny
finanční
na
stanoven:i účel'je povinen Wátit
ne\Tčerpá
poskytovateli takové finančníprostředky bezhotovostním bankor'ním pievodem na účet

č. 43-'7353'780221/0100, vedený
piedání\'}'účtování'

u Komelčníbanky' a.s.. a to nejpozději do 15 dnů od

článek Iv.
vyúčtování
4.1.

Po wčeryání dotace před1oží příjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu' nejpozdčji
však do 15' 1' 2023 \,f'účtování'

4'2.

vyúčtovríní
bude provedeno 1brmou kopií písen]ností majícich íleŽitosti účetníchdokladů
podle zvláštnich právních předpisů s označením účetníhodokladu a položky, která byla
z poskytnuté dotace uhlazena, včetně kopií výpisů z účtupiíjernce prokazujících pouŽití
dotace.

4.3.

Příjemce je povinen vést iádnou a oddělenou evidenci čerprínídotace v souladu se zákonem
č. 563/1991 sb.. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů'

Článek v.
Časovéužitídotace
5.1

.

Finančníprostiedky posk]'tnuté jako veiejná finančnípodpora v souladu
.isou k použitído 3 1. 12' 2022'

s

touto smlouvou

článek vI.
Kontrola
6.1.

Poskytovatelje v sorrladu se zákonem č. 320/2001 Sb.' o finančníkontrole ve veřejné správě
a o Zněně někteďch zákonů' ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce
konlŤolu účetnictví.případně da]šíoh skutečností osvědčujícíchdodťovlíníus1ano\'ení této
sn"lour,1

6.2.

.

Příjemce je povinen posk}'tnout poskytovateli veškelou nutnou součinnosti při provádění
kontloly podle č1. VI' odst. 6.1.

Článek vII'
Sankce
'7.r.

7

.2.

Příjemce podpisem této smlouw bere na r'ědomí' že každéporušenípoviÍností podle této
smlouvy je považovlílo za porušení lozpočtovékázně dle ustanovení $ 22 zákona
č'2'5012000 Sb', o rozpočtových pravidLech územníchrozpočtů.ve znění pozděiších
předpisů, a poskytovatel je oplávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové
kázně \'e Výši neoprá\r]ěně použitých nebo za&žených prostředků.

Za prodlení s od\'odem za poiušenírozpočtovékámě je příjemce povinen zaplatit peniá]e
ve výši 1 promile z částky odvodu za kaŽdý den prodlení' nejqíševšak do ťšctohoto
odvodu.

i
Clá[ek VIII.
Závěrečná ustanovení

8'1.

8.2'
8.3'

v této smlouvě výslor'né neupravená se řídí
Vzájemná práva a po\'innosti účastníků
přísliršnými právními předpisy. zejména zákonem o rozpočtových pravidlech irzemních
rozpočtůa občanskin zákorríkem.
Poskytnutí dotace za podmínek v této smiouvě uvedených bylo schváleno Zastupitelstvem
města Kiecany' usDesením č' ]/2022 ze dne 3'3.2022'

Příjence se zavazu.je seanámit posk}tovatele, do 15 dnťl od jejich vzniku' s těmito
skutečnostmi: se Zněnamj zakladatelské listin'v, adresy sídla, bankovního spojení,

jinými změnami' které mohou podstatně ovlilrrit způsob jeho
tinančníhohospodďení a náplri jcho aktivit ve váahu k poskytíuté dotaci' v piípadě
přeněny příjemce' kte{i'.je prámjckou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce
povinen o této skulečnosti poskytovatele předom informovat. V piípadě premén1 prrjemte
přecházejí práva a povinnosti z této smloulT na právního nástupce.
sta1utárního zástupce, jakož i

8.4'

Příjemce bere na vědomí' ž(: tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s p1něním této smlouv-Y
související, které má či bude mít posk}tovatel k dispozici, jsou inlbrmacemi, které je
posk-vtovatel povinen poskytnout žadatelům.popř' zveřejnit' na základě zákona č' 106/1999
Sb.' o svobodném piísfupu k informacím. a zákona č' 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech ťtzemoích rozpočtů'

8'5'

Příjemce bere na vědomí' Že v případě zjištění Závažných nedostatků při rcalizacj akce,
věetně nedodúeníterminu odevzdání \Túčtováníposkytovaných finančníc1rprostředků, je
posk'vtovatel oplávněn vyloučit v následujících dvou letechjeho žádosti o poskytnutí dotace
z prostiedků posk-vtovatele.

8'6.

Tato smlouva je r1hotor'ena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

8.'7'

smluvní stm y shodně prohlašují.že jsou způsobilék tomuto plávnjmu jednání, že si
smlouvu před jejím podpísen přečetly. rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavíraj í
svobodně a váŽlě. Na důkaz \ýše uvedeného připojL!í své vlastnoÍučnípodpisy.
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