
Smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace - příspěvku

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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Smluvní strany

Město Mariánské Lázně, se sídlem: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061,

zastoupené Ing. Martinem Kalinou, starostou města
(dále jen jako poskytovatel, nebo smluvní strana),

a
Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z. s. se sídlem: Ruská 216/48, Mariánské
Lázně, IČO : 05205581, zastoupeno: Markétou Gersdorfovou, předsedkyni spolku
(dále jen jako příjemce, nebo smluvní strana).

ll.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. RM/53/19 ze dne 29. 1. 2019 příjemci účelovou neinvestiční dotaci (dále jen příspěvek), a to
ve výši: 50.000,- KČ, slovy: padesáttisickorunčeských, a to na úhradu neinvestičních nákladů
souvisejIcI s provozem organizace: např. na částečnou úhradu nákladů ná jemného, služeb spojených
s provozem, nákladů za odběr tepla, teplé užitkové vody, ohřevu studené užitkové vody, odběr

elektrické energie, vodné a stočné nebo na úhradu nákladů akcí pro děti.
příjemce tento příspěvek přijímá a zavazuje se jej využit výhradně účelově, tj. tak jak je sjednáno dle
této smlouvy a zavazuje se dodržovat podmínky dle této smlouvy.
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Způsob plnění

Poskytovatel zašle příspěvek na účet příjemce č. ú. 2001069770/2010 vedený u Fio banky, a.s. do 14

dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

lV.
Povinnosti příjemce

1. příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2019 zprávu o použiti
příspěvku. Ve zprávě uvede soupis všech nákladů hrazených z příspěvku, a to čísla faktur, resp.
dokladů za hotové, předmět platby a částku v KČ. Ke zprávě zároveň doloží níže uvedené doklady:
a) originály faktur nebo jiných podobných dokladů, z kterých bude zřetelný účel vynaloženi

finančních prostředků; za doklad přitom nelze předkládat zálohovou fakturu bez doložení
konečného vyúčtováni, (veškeré předložené originály dokladů budou označeny razítkem
Města Mariánské Lázně, s uvedením, že se jedná o neinvestiční dotaci města, kdy tyto
předložené originály dokladů budou po řádném vyúčtováni příjemci vráceny),
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b) kopie výpisu z bankovního účtu nebo pokladního dokladu, kterým bude doloženo skutečné

zaplaceni nákladů příjemcem.

2. Pokud je příjemce příspěvku plátcem DPH, nelze příspěvek použit na úhradu DPH, která bude
příjemcem uplatněna jako odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. příjemce je povinen příspěvek poskytovateli vrátit v těchto případech:
a) použije-li příspěvek nebo jeho část v rozporu s účelovým určením příspěvku, je povinen vrátit

celý příspěvek nebo tu Část příspěvku, která není v souladu se stanoveným účelem,
b) nevyčerpá-li celou část příspěvku, je povinen vrátit nečerpanou část příspěvku nejpozději do

30. 11. 2019,
C) při nesplněni kterékoliv povinnosti příjemce, zejména povinnosti uvedené v ČI. lV. odst. 1této

smlouvy, tj. zejména při nesplnění povinnosti doloženi řádných a úplných účetních dokladů,
může poskytovatel požadovat vráceni celého poskytnutého příspěvku.

4. V případě, že příjemce poruší povinnost dle této smlouvy (porušeni rozpočtové kázně), se kterou
je spojena povinnost vrátit příspěvek, je příjemce současně povinen zaplatit ve prospěch
poskytovatele penále ve výši 1 promile z částky, kterou poskytovatel požaduje zpět nebo je
oprávněn ji požadovat zpět, a to za každý den prodlení, přičemž penále se počítá ode dne
následujIcího po dni, kdy došlo k porušeni povinnosti (rozpočtové kázně) do dne připsáni
vráceného příspěvku na účet poskytovatele. Při vzniku povinnosti vrátit příspěvek a zaplatit
penále je příjemce povinen tak učinit na účet poskytovatele č.ú. 720331/0100 u Komerční banky,
a. s., variabilní symbol IČO příjemce.

5. příjemce je povinen umožnit poskytovateli kontrolu použití poskytnutého příspěvku v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných právních

předpisů.

V.
Závěrečná ustanoveni

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze na základě dohody obou smluvních

stran formou písemného dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je v souladu se záměrem, který sledují, a

odpovídá jejich vůli, a proto přípojůjí svoje podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Smluvní strany si ujednaly v souladu s úst. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád

v platném znění, prorogačni doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní
cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud poskytovatele.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž poskytovatel a

příjemce obdrží jeden stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato

smlouva s ohledem na výši plněni nepodléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv dle zák. č.

340/2015 Sb. (o registru smluv).
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