
V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A
č. 8/2019/OŠKTv

o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města 
Mladá Boleslav na rok 2019 na částečné pokrytí výdajů spojených s provozem 

a údržbou sportovních zařízení (dále jen „akce“)
uzavřená dnešního dne, mezi následujícími smluvními stranami 

(dále jen „smlouva4')

Statutární město Mladá Boleslav
Se sídlem: Komenského nám 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
IČO: 00238295 
DIČ: CZ002382 95
Zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 51-66337722/0800 
(dále také „město" nebo „poskytovateldotace")

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Viničná 31, Mladá Boleslav 111, PSČ 293 01 
IČO: 28168151
Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.. č. účtu:| 
Kontakt: |
(dále také „příjemce dotace")

I.

Předmět smlouvy

1. Příjemce dotace je právnickou osobou zabývající se mimo jiné provozováním tělovýchovných a sportovních 
zařízení.

2. Město v souladu s ustanovením § 85, písm. c) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a ustanoveními § 10a odst. 3., 5. a § 14 odst. 3. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne příjemci dotace z kapitoly 06 svého 
rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky ve výši 20.500.000,- Kč (slovy: dvacet milionů pět set tisíc korun 
českých) jako neinvestiční dotaci pro rok 2019 na částečné pokrytí výdajů spojených s provozema údržbou 
sportovních zařízení (dále jen „dotace" nebo „poskytnuté finanční prostředky") a příjemce dotace 
poskytnuté finanční prostředky přijímá a zavazuje se, že bude provoz a údržbu sportovních zařízení 
realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 
zákona.

II.

Podmínky Čerpání dotace

1. Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté finanční prostředky hospodárně a pouze k účelu vymezenému 
ve článku 1. odst. 2 této smlouvy.

2. Dotaci nelze použít na úhradu investičních výdajů, pohoštění, stravné, peněžní dary, pořízení a odpisy 
dlouhodobého hmotného majetku a na leasing, úvěry a půjčky, alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové 
látky.

3. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo:
Dotace je poskytována na období kalendářního roku 2019 a nelze ji převádět do roku následujícího.
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4. Dotace bude v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace vedena odděleně tak, aby byla možná 
kontrola poskytovatelem dotace. Příjemce dotace je povinen odděleně evidovat její přijetí i čerpání.

5. Každý doklad použitý ve vyúčtování příjemce dotace mus í být vyhotoven trvanlivým zápis em a mít min. 
tyto náležitos ti: čís lo dokladu, datum plnění a vys tavení, identifikaci dodavatele (pos kytovatele s lužby), 
specifikaci druhu výdaje (dodávky, služby...), peněžní částku v Kč s uvedením DPH.

6. Doba pro předložení finančního vypořádání dotace:
Příjemce dotace je povinen provés t a předložit pos kytovateli dotace vyúčtování výdajů hrazených z dotace 
nejpozději do 20. 12. 2019.
Součás tí vyúčtování bude prohláš ení o tom, že výdaje uvedené ve vyúčtování dotace nebyly uplatněny při 
vypořádání dotací od jiných pos kytovatelů.

7. Nepoužité finanční pros tředky je příjemce dotace povinen vrátit na výše uvedený účet s tatutárního měs ta 
Mladá Boles lav nejpozději do 27. 12. 2019.
Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování dotace v dohodnutém termínu nebo dotaci použije v rozporu 
s uzavřenou s mlouvou, je povinen dotaci vrátit na účet s tatutárního měs ta Mladá Boles lav do 15 dnů od 
doručení výzvy k vrácení dotace. Pokud nebude dotace správně vyúčtov ána nebo nebude-li vrácena 
pos kytovateli ani po jeho pís emném upozornění, bude její vrácení vymáháno s oudní ces tou.

8. Jakékoliv porušení podmínek stanovených právními předpisy a touto smlouvou podléhá sankcím a pokutám 
ve s mys lu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 22 - poruš ení rozpočtové kázně, s výjimkou 
poruš ení uvedeného v čl. II. ods t. 10.

9. Pokud příjemce dotace předloží vyúčtování výdajů hrazených z dotace opožděně, nejpozději vš ak 
v náhradní lhůtě 15 kalendářních dnů, považuje s e toto poruš ení za méně závažné v s ouladu s us tanovením 
§ 10a, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a příjemci dotace bude uložen odvod za poruš ení 
rozpočtové kázně ve výš i 0 - 20% pos kytnutých peněžních pros tředků.

10. Příjemce dotace je povinen průběžně informovat pos kytovatele o vš ech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých pros tředků dotace zhorš it jeho pozici věřitele nebo 
dobytnost jeho pohledávky , zejména pak změnu statutárního orgánu příjemce dotace, či změnu vlastnického 
vztahu k věci, na niž s e dotace pos kytuje .

11. Je-li příjemcem dotace právnická osoba a dojde -li během doby, na kterou byla pos kytnuta dotace k přeměně 
této právnické os oby (s loučení, rozdělení, trans formaci či s plynutí s jiným s ubjektem) anebo dojde ke 
zruš ení (likvidaci) této právnické os oby, je příjemce dotace povinen: 
a) Oznámit tuto s kutečnos t minimálně 30 dnů před zamýš lenou přeměnou nebo zruš ením pos k ytovateli 

dotace.
b) Nejpozději ke dni, kdy s e uskuteční přeměna nebo zruš ení (likvidace) je příjemce dotace povinen 

předložit vyúčtování pos kytnuté dotace a s oučas ně vrátit případné nevyužité peněžní pros tředky 
pos kytovateli dotace.

12. Příjemce dotace je povinen po dobu pěti let od s končení akce archivovat tyto podkladové materiály:
- žádost včetně povinných příloh 
- tuto smlouvu
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace 
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána 
- závěrečné finanční vyúčtování akce

13. V případě poruš ení podmínek s tanovených touto s mlouvou nebo jiných, obecně závazných právních 
předpis ů příjemcem dotace je pos kytovatel dotace oprávněn od této smlouvy ods toupit a příjemce dotace je 
povinen finanční pros tředky pos kyt nuté dotace vrátit na účet s tatutárního měs ta Mladá Boles lav nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy příjemce dotace obdržel pís emné prohláš ení pos kytovatele dotace o ods toupení od 
smlouvy.

14. Porušení smluvních podmínek příjemcem dotace bude mít zásadní vliv na po suzování jeho případných 
dalš ích žádos tí o dotaci.

III.

Závazk y a práva s mluvních s tran

1. Příjemce dotace s e zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce, pokud to povaha akce dovoluje, 
označit, že akce je realizována s přis pěním s tatutárního měs ta Mlad á Boles lav.

2. Příjemce dotace je povinen vhodným a viditelným způs obem prezentovat s tatutární měs to Mladá Boles lav.
3. Příjemce dotace s e zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 

pos kytovatele dotace a akci realizovat v s ouladu s právními předpis y.
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4. Pos kytovatel dotace touto smlouvou pos kytuje příjemci dotace bezúplatně nevýhradní oprávnění logo měs ta 
užít pro účely dle obsahu této smlouvy, způsoby uvedenými v to mto článku smlouvy, v rozsahu územně 
neomezeném a v rozsahu množs tevně a čas ově omezeném ve vztahu k rozs ahu a charakteru užití dle této 
smlouvy. Příjemce dotace oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu 
dle této s mlouvy přijímá.

IV.

Kontrola hos podaření s finančními pros tředky dotace

1. Pos kytovatel dotace s i vyhrazuje právo kontroly (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění) všech dokladů, které s činností, na kterou dotaci poskytl, souvisí, případně konzultov at údaje uvedené 
ve vyúčtování s dalš ími orgány nebo odborníky.

2. Příjemce dotace je povinen pos kytnout s oučinnos t při výkonu kontrolní činnos ti dle ods t. 1 tohoto článku 
s mlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům pos kytovatele dotace kdykoliv k nahlédnutí originály 
vš ech účetních dokladů prokazujících využití pros tředků dotace v s ouladu s účelem akce.

3. Příjemce dotace je povinen umožnit pos kytovateli dotace provés t kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení 
realizace akce nebo jejich jednotlivých etap, a t o ještě po dobu pěti let od ukončení financování akce ze 
s trany pos kytovatele dotace.

V.

Závěrečná us tanovení

1. Tato s mlouva nabývá platnosti dnem podpis u oběma s mluvními s tranami a účinnos ti dnem uveřejnění 
v regis tru s mluv.

2. Příjemce dotace s ouhlas í s e zv eřejněním s vého názvu a s ídla, dotačního titulu a výš e pos kytnuté dotace.
3. Statutární měs to Mladá Boles lav je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat us tanovení 

zákona č.106/1999 Sb., o s vobodném přís tupu k informacím, ve znění pozdějš ích předpis ů (zejména § 9 
ods tavce 2 citovaného zákona).

4. Smluvní s trany tímto výs lovně s ouhlas í s tím, že tato s mlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek 
s tanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně os obních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v s ouladu s us tanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o 
regis tru s mluv, v platném znění.

5. Souhlas s e zveřejněním s e týká i případných os obních údajů uvedených v této s mlouvě, kdy je tento 
ods tavec s mluvními s tranami brán jako s ouhlas s e zpracováním os obních údajů ve s myslu zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně os obních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární 
měs to Mladá Boles lav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat os obní údaje v této s mlouvě obs ažené.

6. Smluvní s trany s e dohodly, že s mlouvu v regis tru s mluv zveřejní pos kytovatel dotace. Smluvní s trany dále 
prohlaš ují, že s kutečnos ti uvedené v této s mlouvě nepovažují za obchodní tajems tví ve s mys lu přís luš ných 
us tanovení právních před pis ů a udělují s ouhlas k jejich užití a zveřejnění bez s tanovení dalš ích podmínek.

7. Příjemce dotace s vým podpis em s tvrzuje, že nemá k datu podpis u s mlouvy závazky po lhůtě s platnos ti vůči 
veřejným rozpočtům, rozpočtu s tatutárního měs ta Mladá Boles lav a organizacím zřizovaných s tatutárním 
měs tem Mladá Boles lav. Proti příjemci dotace není a v pos ledních třech letech nebylo zahájeno insolvenční 
řízení. Vůči příjemci dotace nebylo v pos ledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo ins olvenční 
návrh nebyl zamítnut pro nedos tatek jeho majetku. Příjemce dotace není veden jako dlužník v ins olvenčním 
rejs tříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs obu jeho řeš ení (ins olvenční zákon), ve znění 
pozdějš ích předpis ů. Proti příjemci dotace nebyl vydán Komis í (EU) inkas ní příkaz ke zpětnému zís kání 
neoprávněně vyplacené podpory, v návaznos ti na rozhodnutí Komis e (EU), jímž je vyplacená podpora 
prohláš ena za protiprávní a nes lučitelná vnitřním trhem.

8. V záležitostech touto smlouvu výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí právním řádem České 
republiky.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech s tejnopisech s platnos tí originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
pos kytovatel dotace a jedno vyhotovení obdrží příjemce dotace.

10. Smluvní s trany s hodně prohlaš ují, že s e s obsahem s mlouvy seznámily, že jejímu textu porozuměly, že 
s mlouva plně vyjadřuje jejich pravou a s vobodnou vůli a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují zás tupci vlas tnoruční podpis y.
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V Mladé Boleslavi dne 

Za město:

V Mladé Boleslavi dne 

Za příjemce dotace:

MUDr. Raduan Nwelati 

primátor jednatel společnosti

jednatel společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 85, písni c) zákona o 
obcích schváleno Zastupitelstvem města Mladá Boleslav usnesenímč. 518 ze dne 25. února 2019.

V Mladc Boleslavi dne ............

Odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Magistrát města Mladá Boleslav
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