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SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ vnŘErNÉ
FINANCNI PODPoRY č. 5/2022
uzaviená podle ustánovení | 10a zríkona č. 250/2000 sb.. o lozpočtoÚch plavidlech územních
rozpočtů' ve aění pozdějŠíchpředpisů
mezi smlurmími stranami:

PoskTtovatell
Město Klecany
U Školkyl+, zso 67 Klecany
Zastoupeno: Bc' Danielem Dvořákem, starostou města

tČo:0024u:go
ě.n. 43

-',7

3

537 80221

l

01

00

(dóle jen,,pos]rytoýatel ")

a

Příjemce:
PIaqý llradec' o-s.

Do K]ecánek 385/18, 250 67 Klecany
Zastoupený: Zdeňkou Tomášovou, piedsedkyni sdružení
IČo 226'13938
č.ú.2100485040/2010
(dtile

jen'' přiience'')

uzavírajífuto smlouvu

článek I.

Předmět smlouly

l.1.

Poskytovatel se touto smiouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnípodporu
(dotaci) v íížesjednané lliši a příjemce se zavazuie tuto dotaci použítpouze ke sjednanému
účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pro něho z této smlou\,)''

článek II.
Účel dotace

2.l'

Dotace je poskytovrána za úče]emúhrady následujících r1údajů:podpora rodin s dětmi
v Klecanech - činnost K]ubu pro rodiče a dětí Klíček,podporaprojektu Společně pro všechny'
komunitní zahrada, podpora Programu pro dospívajícíděti, na energie a nájem v zapůjčeqÍch
plostorách, příspěvek na autobusovou dopralu, Kultumí a společenský program pro seniory
s komunitní zá}]ladou u DPs'

2.2.

Příjemce

2

'3.

povjnen použítdotaci pouze kúčeluspecifikov:urému včl. ll. odst.2'l.
Poskytnuté finančníprostředky nesmí být pouŽity kjinému úče]ua musí být použity pouze
v souladu s písemnou žádostÍ příjemce ze dne21.2.2022 č'j.I9I712022

je

Z posk}'tnuté dotace lze za dodrženízásad hospodámosti, účeinostia e1ěktl\'nosti hladit pouze
násleclující výdaje r,1naloženéqihradně pro irčely v č1. ll. odst. 2.1.l
qidaje na činrrost spo1ku,
b) nákup mateljálu,
c) nákup neinvestičníhodrobného nrajetku.
a')

d) náJ<lady na propagaci.

Dle žádostije dotace členěna na:

Čestxa 1v rč'1

I]če| dotace

Podpora rodin s dětn'ri v K]ecanech - čjnnost Klubu plo lodiče a dětí Klíček

30 000

Podpora ploiektu Spo1ečnčplo všechny, komrrnitní za.hrada

50 000

Poclpora Programu pro dospívajícíděti

t4 000

Energie, nájem v zapůjčených plostorách. příspě\'ek na autobusovou
doprar.Lr

Kultumí a společenský plogram pro seniory

s

komunitní zahradou u DPS

Celkeml

2'.4'

Z poskytnuté dotace nelze hmdit zejména:
a) nákup neÍ]o\'itých věcí.
b) náklad-v. kteÉsvou 1iši zjevně neodpor'ídají lozsahu činnosti,

60 000
10 000

164 000

c) investiční\^ýdaje'

Clánek III.
Výše čerpánídotace
3.1

.

Poskytovate] posk}tne piíjemci dotaci r'e výši 164.000 Kč (slor'yI sto šedesát čtyři tisíc korun
českých).

3.2.

Dotace bude poskytnuta fomou bezhotovoslního bantovního převodu na účetpřlemce
č' 2100485040/2010' a to do 30 drú od podpisu této smlou\,y.

3.3.

v případě' že příjemce použije finančníprostředky

v

lozpolu

s

touto smlouvou nebo

ne\'yčeryá všechny poskytnuté finančníprostředky na stanovený účel.je povinen wátit
poskytovateli takové 1'inančníplostředky beáotovostním banko\11ím převodem na účet
č. 43-'7353'78()22'710100, vedený u Komerčníbanky. a.s., a to nejpozději do 15 dnů od předání
lŤúčtování

Článek Iv.
vyúčtování
4'

1

'

4.2.

Po vyčerpání dotace piedloží příj emce posk)''tovate1i bez zbytečnéhoodkladu' nejpozději však
do 15. 1.2023 vyúčtování'

vyúčtováníbude provedeno formou kopií píseÚmostí najících náležitosti Ílčetníchdokladů
podle Zvláštních prálrích předpisů s označením účetníhodokladu a poIožky. která byla
z poskytnuté dotace uhrazena' včetně kopií Úpisů Z účtupříjemce plokazujících použití
dotace.

4'3.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v sou]adu se ziíkonem
č' 563/1991 sb.' o účetnictví,ve Zlění pozděiších předpisů.

Clánek v.
časovéužitírlotace

5'1.

Finánčníplostředky poskytnuté jako veřejná finančnípodpora v souladu
jsou k pouŽití do 31. 12'2022.

s

touto smlouvou

článek \aI.
Kontrola
6.1.

Poskytovatelje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.' o finančníkontlole ve veřejné splávě
a o změně někteďch ziíkonů, ve arění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příiemce

kontrolu účetnicťví.piípadně dalších skutečnosti osvědčujicích dodržování ustanovení této
smloul-.1,
6.2.

Příjence je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnostj při provádění
kontro1'v podle č1. Vl. odst' 6'1.

článek vII.
Sankce
'7

1

'7.2.

Příjerrrce podpisem této smlou!f bere na vědorní' že každéporušenípovinností podle této
smiourry je povaŽováno zapoÍušenírozpočtovékámě dle ustanoveni s 22 zákona č. 250/2000
sb.. o rozpočtoÚch prar'idlech územních lozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a
poskvtovatel je oprávněn poŽa(lovat úh,radu odvodu za poÍuŠenírozpočtovékázně ve \ýši
neoprávněně použitých nebo ZadúeD-ých přostředků.

Za prodleni s odvodem Za porušenírozpočtovékázně.je příjemce povinen zaplatit penále
ve výši 1 plomile z částky odvoduzakaždý denplodlení. nejIí'šel'šak do výšetohoto odvodu'

člán€k VIII.
ZáYěrečná ustanoYerrí

8.1.

Vzájemlá prár'a a povinlrosti účastníkův této smlouvě qislovně neupravená se řídí
příslušnými právnímí předpis.v, zeiména Zákonem o rozpočto!ých pravidlech územních
íozpočtůa občanským zákoníkem.

8.2.

Poslq'tnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schvaleno Zastupitelstvem
města Klecan-Y. usnesením č. 1/2022 ze dne 3.3. 2022'

83

Příiemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vznjkll Šlěnrito
skutečnostmi: se zllěnamj zakladatelské listiny, adresy sídla, barrl<ovního spojení,
statutámího zástupce. iakož i jinýrni zlěnami, které mohou podstatně ovlivnit z4ůsob jeho
tinančního hospodďení a náplň.jeho aktivit ve vÍahu k posk-vtnuté dotaci' v případě přeměny
příjemce. ktery je právnickou osobou. nebo jeho zrušení s likvidací,je piíjemce pol'inen o této
skutečnosti poskytovatele předem inlbmovat' v případě přeměny příjemce přechazejí prár'a
a

8.4.

8.s.

povinnosti

Z této sn]lou\T na

právního nástupce.

Příjemce beťe na vědomí, že tato smlouva. jakož i dďší dokumen| s plněním této sm]ouly
sour'isející. které má či bude mít poskYtovatel k dispozici' jsou informacemi' které je
posk'vto\'ate1 povinen poskytnout Žadatelům. popř' zveřejnit, na základě zríkona č' 106/1999
Sb., o svobodném přístuprr k infomacírn. ve znění pozdějších předpisťr.
Příjemce bere na vědomí' že v případě zj ištěnízáva]Žných nedostatků při realizaci akce, včetně

nedodrženítemínu odevzdání v}'účtováníposkytovaných fiDančníchprostiedků, je

poskytovatel oprávněn !-vloučit v následujících dvou letechjeho žádosti o poskytnutí dotace
z prostiedků poskyto\'ate]e'
Tato smlouvaje \Thotovenave dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdržíkaždá
ze smluvních stran'
Smlrrvní stran'v shodně prohlašují'Žejsou způsobilék tomuto právnímujedniíní' že si smlour,u
předjejím podpisen přečetly' rozumí jí a s jeiím obsahem souh1así, a Že ji uzavírají svobodně
a r'rížně.Na důkaz ťšeuvedeného připojují své vlastnoiučnípodpisy.
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