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Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
iČ : 00231401
Č .ú. 30015—0320035309/0800
zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou,
dále jen „poskytovatel“
a
Posázaví o.p.s.
se sídlem Postupice, Zámek Jemniště 1, PSC 25701
IC: 27129772

Č . ú. 326666339/0800
jednající Bohuslavou Zemanovou, ředitelkou společnosti
dále jen „příjemce“

uzavřeli

v souladu s ust. 159 a n. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a lOa a n.
zákona Č . 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
dnešního dne tuto

veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace

Č i.I.
Předmět smlouvy a výše dotace
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci jednorá
zovou účelovou neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Benešov (dále jen „dotace“) pro dotační období roku 2019 ve výši 826.000 Kč (slovy:
osm set dvacet šest tisíc jedno sto korun českých) a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít v souladu
s platnými právními předpisy, za podmínek pro použití dotace uvedených v této smlouvě, pouze
ke sjednanému účelu a splnit i další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
Poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). Dotace podléhá ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kontrole ve
smyslu kontroly hospodaření s veřejnými prostředky.

Č l.II.

Účel poskytnutí dotace
příjemce, tedy obecně prospěšné společnosti Posázaví
Dotace se poskytuje za účelem zajištění provozu
stí ve prospěch poskytovatele, a to na podporu rozvoje
o.p.s. a jí poskytovaných obecně prospěšných činno
regionu (dále jen „činnost“).
9.
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 3 1.12.201

či. III.
použití dotace
ínky
Podm
a uznatelných nákladů vzniklých při realizaci činnosti
Použitím, resp. čerpáním dotace, se rozumí úhrad
ovním převodem ve prospěch dodavatele zboží
uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bank
á ek), služeb.
(dodv
odárným způsobem a výhradně k účelu stanovenému v
2. Dotace bude použita příjemcem maximálně hosp
článku II.
pouze v daném dotačním období, tj. dotace nemůže být
3. Dotace bude příjemcem použita na činnost
převedena a čerpána v dalším dotačním období.
oddělené účetnictví a sledovat, zda je dotace skutečně
4. O použití dotace je příjemce povinen vést řádné a
čerpána pouze ke stanovenému účelu.
stavujících poskytnutou dotaci lze hradit):
5. Uznatelné náklady (z finančních prostředků před
označně identifikovatelné, účetně evidované,
• provozní náklady, přičemž tyto musí být jedn
ené v příloze č. 1 této smlouvy
ověřitelné a podložené originálními dokumenty a uved
hradí příjemce dotace
včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které
• mzdové náklady
ě mzdových nákladů vzniklých na základě
jakožto zaměstnavatel za své zaměstnance, a to včetn
nejvýše do výše 80% schvláené dotace,
dohod o pracích konaných mímo pracovní poměr, a to
• nákup služeb souvisejících s účelem dotace
ce
• materiálové vybavení souvisejících s účelem dota
ů představujících poskytnutou dotaci nelze hradit):
6. Neuznatelné náklady (z finančních prostředk
otného dlouhodobého majetku v souladu se
• pořízení či technické zhodnocení hmotného a nehm
zvláštním právním předpisem,
• odměny statutárním orgánům právnických osob,
• tvorbu zisku a základního jmění,
• členské příspěvky v mezinárodních institucích,
• splátky půjček a leasingové splátky,
• odpisy majetku,
• výdaje spojené se zahraničními cestami,
• provedení účetního čí daňového auditu,
• pohoštění a dary,
• pokuty, penále a sankce,
• stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad),
konání pracovní cesty),
• jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době
• rekondiční a rekreační pobyty,
doložit).
• nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně
náklady, jejíchž vynaložení je v rozporu
ny
všech
y
n
Za neuznatelné náklady jsou dále považová
ce a náklady, jejichž vynaložení příjemce
s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dota
v souladu s účetními předpisy.
dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými
—
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8.

9.

Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictv
í příjemce
nejpozdějí do konce daného dotačního období, tj. do 3 1.12. daného kalendřáního roku.
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících
použití dotace uvedením na výdajových dokladech, „hrazeno z dotace města Benešov“ a jejich
označení
číslem této smlouvy. Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl v peněžním deníku označen
„dotace města
Benešov“.
V případě částečného
čerpání dotace je nutno tuto skutečnost na dokladu viditelně a srozumitelně
vyznačit.

či. Iv.
Způsob vyplacení dotace
1.
2.
3.

Dotace je vyplácena jednorzáově, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o poskytnutí
dotace.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změnu termínu výplaty s tím, že bude příjemce
dotace o této
změně písemně informovat.
Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho účet vedený
u Ceské
spořitelny, a.s., Č . ú. 30015—0320035309/0800 před uplynutím doby pro konečné vyú
čtování dotace
uvedené v Č l. V odst. 1. této smlouvy.

či. V.
Zpráva o použití dotace a vyúčtování

čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli zprávu o použití dotace prostřednictvím zprávy
o činnosti
příjemce (dále jen „zpráva“) do 31.03. následujícího kalendářního roku. Zpráva za
uplynulé dotační
období musí být vždy předložena minimálně 15 dnů před podáním další žádosti o poskytnutí
dotace
na další dotační období, pokud tato žádost bude podávn
á a před 31.03. následujícího kalendářního roku.
2. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, odpovídá příjemce dotace,
a za pravdivost i
správnost závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce,
která
tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

čl.vI.
Finanční kontrola
1. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli, v souladu se zákonem 320/2001 Sb.,
o finanční
kontrole, v platném znění, a prováděcí
vyhláškou
č. 4 16/2004 Sb., v platném znění, provést
veřejnosprávní kontrolu, a to kdykoliv v průběhu čerpání dotace i po předání jejího vyúčtování.
2. Zaměstnanci příslušného odboru poskytovatele dotace a osoby pověřené radou města
jsou oprávněny
provádět kontrolu hospodárného využití dotace a využití v souladu s účelem poskytnutí dotace.
3. Příjemce dotace je povinen výše uvedeným osobám přístup do prostor, kde se činnost,
na kterou je
čerpána dotace, provozuje, případně do prostor, kde se nachází účetní doklady.
4. Příjemce dotace musí poskytovateli dotace a jím pověřeným osobám (viz výše) umožnit nahlé
dnout do
všech dokladů, které s činností, na kterou poskytovatel dotace dotaci poskytl, souvisí,
a to včetně
provádění fyzické kontroly věcí hrazených z dotace.
5. Pro účel kontroly je příjemce dotace povinen uschovávat všechny účetní doklady, které byly
podkladem
pro vyúčtování dotace, a to po dobu 10 let od odevzdn
á í vyúčtování dotace.
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6. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zbožf\
služeb pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahů
nezbytném ke splnění účelu kontroly.
7. Ke kontrole je příjemce dotace povinen předložit samostatnou evidencí všech podkladů k dotaci
vedenou v samostatné složce, a to od žádosti přes veřejnoprávní smlouvu včetně všech případných
dodatků až po vyúčtování, včetně originálů dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů a dále
souvisejících písemností, zejména dokladů potvrzujících propagaci poskytovatele dotace.

Č t.VIL
Zveřejnění informace o poskytovateli

1. Příjemce se zavazuje zveřejnit na internetových stránkách, které provozuje, či jsou provozovány jiným
subjektem z pověření příjemce, informaci o tom, že jeho činnost je finančně podporována z rozpočtu
poskytovatele (města Benešov) a umístit logo města Benešov, tak aby toto logo bylo viditelné při
otevření internetové stránky.
2. Finanční spoluúčast ve formě dotace dle této smlouvy je příjemce povinen prezentovat ve vztahu
k veřejnosti rovněž pomocí dalších médií, např. novinové články, pozvánky, informační materiály,
fotodokumentace nebo jiným obdobným prokazatelným způsobem a tuto skutečnost musí být schopen
doložit v rámci vyúčtování dotace prováděného dle této smlouvy.

Č i.VIII.
Sankce a smluvní pokuty

1. V případě zjištění čerpání dotace na jiný účel, než je účel uvedený v článku H. této smlouvy, nebo
dalšího porušení této smlouvy, zejména porušení povinností vyplývajících z či. Hl. odst. 2 8 této
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
smlouvy, budou uplatněny sankce podle
územních rozpočtů, v platném znění.
2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
á í žádosti o dotaci uvedl
3. Jestliže poskytovatel po uzavření této smlouvy zjistí, že příjemce při podávn
nepravdivé údaje, popř., že příjemce porušil stanovenou informační povinnost, je poskytovatel oprávněn
odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení dotace. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli peněžní
prostředky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Zároveň je
příjemce v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % poskytnutých
finančních prostředků.
lOa odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
4. Poskytovatel vymezuje tímto ve smyslu ustanovení
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podmínky, jejichž porušení je
považováno za méně závažné takto:
a) nedodržení termínu vyúčtování, pokud není prodlení příjemce delší než 30 dnů,
b) nedodání příslušného výtisku materiálu, pokud na jeho vydání byla poskytnuta dotace.
5. V případě takovéhoto porušení méně závažných povinností se stanoví odvod nižší, a to ve výši 5 %
z celkové poskytnuté dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
6. Porušil-li příjemce dotace méně závažnou povinnost z veřejnoprávní smlouvy a lze-li provést opatření
k nápravě, vyzve poskytovatel příjemce k přijetí opatření k nápravě vjím stanovené lhůtě (do 15 dnů
od doručení výzvy). Provede-li příjemce tato opatření ve stanovené lhůtě, nedopustil se v tomto případě
porušení rozpočtové kázně.
-
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Pří porušení rozpočtové kázně příjemcem postupuje poskytovatel v souladu s platnou právní úpravou
(zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
a zákonem Č . 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

či. Ix.
Zrušení smlouvy, výpověd‘ smlouvy
1. Zrušit smlouvu lze na základě oběma stranami akceptovaného písemného návrhu z důvodů uvedených
v 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy nebo pravidel příslušného dotačního
programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn ukončit závazkový vztah
z této smlouvy doručením písemné výpovědi příjemci, a to i bez výpovědní lhüty. Závažným porušením
se rozumí:
a) realizace činnosti v rozporu s právními předpisy,
b) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
c) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou.
3. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci činnosti nebo z vlastního rozhodnutí nebude
činnost realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemnou formou smlouvu vypovědět.
Výpovědní lhůta činí 10 dnů od doručení výpovědi.
4. Výpověd‘ či zrušení smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se
jí nemůže platně domáhat. V případě, že už došlo k poukázn
á í dotace, zavazuje se příjemce již přijatou
dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů od zániku tohoto závazkového vztahu.

Č l.X.
Závěrečná

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správním řádem
v platném znění.
Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno Zastupitelstvem města
Benešov, usnesením č. 63-4/2019/ZM ze dne 15.04.2019.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení
apod.) či o svém zrušení s likvidací. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této
smlouvy na právního nástupce.
Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související,
které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen
poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel má povinnost tuto smlouvu v plném znění v souladu se
zákonem zveřejnit, popř. uveřejnit.
Příjemce bere na vědomí skutečnost, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Pro případ, že se na tuto
smlouvu povinnost uveřejnění v registru nevztahuje, se smluvní strany dohodly na tom, že nabývá
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení (obchodního jména), adresy (sídla),
dotačního titulu a výše dotace.
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Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetK
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných peněžních prostředků, je poskytovatel
oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků
poskytovatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a tři
stejnopisy poskytovatel.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před
jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na
důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
11. tčastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě svobodné vůle a jednaly za ně oprávněné
osoby.
8.

V Benesove dne:

Jůrĺf

Bohuslava Zemanová
ředitelka společnosti
_‚

‘‘
1

Příloha č. 1 Rozpočet Posázaví o.p.s.

1,
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Příjmy společnosti Posázaví o.p.s. v roce 2019

ProvozSpoeČ nostl

:.

Služby v oblasti poradenství, vlastní ekonomická činnost
Dotace od obcí, neívestíční dotace
Příjem zcestovního ruchu,
Příjem z cestovního ruchu,
Příjem z cestovního ruchu,
Dotace od obcí, neivestiční

podnikatelé
dotace kraj
dotace MMR
dotace

Proz MtsthĺcČ nlskuphW

‘

Administrativa SCLLD
Rámcová patnerská smlouva
Dotaceod obcí, neivestiční dotace
Projekty reIzované o.p.s.
Č istářeka Sázava sponzorství, reklama, dary, dotace
Studie odtokových poměrů, 0PžP
MAPu
Dotace od obcí, neivestiční dotace
-

9 678 673 Kč

:..*9s 000
100 000 K
2 850 000 K
1 072 950k
450 000 K
OK
472 950 K
150 000 K

3383460 KČ
3 102 260 Kč
181 200 Kč
100 000 Kč

2 272 263 KČ
400 000 Kč
1 459 263 Kč
163000Kč
250 000 Kč

celkem
[.X‘c.*1.I.]tIT;

klady
mzdové ná
ř
ná
kladyna kancelá
společnost
služby pro
propagační materiá
ly regionu Posázaví
mapový portál, webové stránky
videoreportá
že
ná
kladyna kancelá
ř
ná
kup služeb M. Vošáhlíková, sociá
lní sítě
ná
kup služeb V. Pošmurný

602 400 Kč
584521 Kč
1 515 788 Kč
600
10
20
103
360
180

000
000
000
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