Agend. číslo: DS/0216/2019/E

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA
VESELÍ NAD MORAVOU
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení
§ 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, bankovní účet
IČ 00285455, zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem,
Ph.D.
dále jen „město“,
a
jméno nebo název:
bydliště nebo sídlo:
datum narození nebo IČ:
zastoupené:

Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková
organizace
Veselí nad Moravou, Hutník 1495
49939416
ředitelkou Mgr. Marcelou Zemánkovou

dále jen „příjemce grantu“
se dohodli na uzavření této smlouvy o poskytnutí grantu:
Předmět a obsah smlouvy
1.

2.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí grantu z rozpočtu města v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Veselí nad
Moravou schválených zastupitelstvem města dne 11. prosince 2017.
Grant se poskytuje:
a) z grantové oblasti:
Kultura
b) z grantové priority:
D. Reprezentace města v oblasti kultury
c) v grantovém kole:
III. kolo
d) na projekt s názvem: Štěpnička na festival - Itálie
e) ve výši:
100.000 Kč
f) doba čerpání do:
31.12.2019
g) registrační číslo
2019/a/D/III/003
grantové žádosti:

Povinnosti smluvních stran
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Město se zavazuje uhradit grant ve výši stanovené v odst. 2 písm. e) této smlouvy, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce grantu vedený u banky KB a.s.,
č. ú:
nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy.
Příjemce grantu se zavazuje postupovat při čerpání grantu v souladu s povinnostmi
stanovenými obecně závaznými právními předpisy, Zásadami pro poskytování grantů
z rozpočtu města Veselí nad Moravou a Grantovými prioritami města Veselí nad
Moravou, a to zejména:
a) použít grant výhradně v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou
a obsahem grantové žádosti, na jejímž základě je grant poskytován,
b) využívat grantové prostředky s péčí řádného hospodáře, tedy zejména hradit pouze
výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované,
ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
c) dofinancovat projekt podpořený grantem na základě této smlouvy částkou
odpovídající poměru vlastních a žádaných finančních prostředků uvedených
v grantové žádosti,
d) uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách a dalších informačních
materiálech informaci, že na projekt byl poskytnut grant z rozpočtu města. Za tím
účelem má příjemce grantu právo použít logo města v souladu se schváleným
logotypovým manuálem; při konání jednorázových akcí podpořených grantem má
příjemce grantu povinnost umístit na vhodném místě informační banner zapůjčený od
poskytovatele grantu a tento bez odkladu po ukončení akce vrátit,
e) oznámit městu neprodleně změnu všech identifikačních údajů uvedených v žádosti
o poskytnutí grantu nebo v této smlouvě,
f) umožnit orgánům města, orgánům zastupitelstva města nebo rady města a určeným
zaměstnancům města kontrolu použití poskytnutých grantových prostředků nebo
kontrolu podle zvláštního zákona,
g) označit registračním číslem grantové žádosti všechny originály příjmových
a výdajových dokladů vztahující se k danému projektu, aby bylo zřejmé, co je
hrazeno z finančních prostředků města. Příjemce grantu má dále povinnost
v závěrečné zprávě a ve vyúčtování poskytnutého grantu zajistit přesnou shodu
předložených účetních záznamů o příjmech a výdajích s originálními doklady.
Příjemce grantu se zavazuje předložit městu vyúčtování realizovaného projektu včetně
všech příloh nejpozději do 28.02.2020, tj. do 60 dnů od ukončení realizace projektu, a to
na formuláři zveřejněném na internetových stránkách města.
Příjemce grantu je povinen vrátit městu poskytnutý grant v plné výši, pokud grantové
prostředky nebudou vynaloženy v souladu s původně deklarovaným účelem projektu
uvedeným v grantové žádosti. Příjemce grantu je dále povinen vrátit městu
nevyčerpanou částku grantu v termínu a na účet, který je uveden v písemném pokynu k
vratce.
V případě přeměny právnické osoby je příjemce grantu povinen neprodleně oznámit
rozhodnutí o přeměně městu současně s uvedením, kdo převzal závazky z uzavřené
smlouvy.
V případě zrušení právnické osoby s likvidací je příjemce grantu povinen neprodleně
oznámit městu rozhodnutí o likvidaci. Současně je povinen předložit závěrečnou zprávu
a vyúčtování grantu s tím, že bude bezodkladně provedena finanční kontrola
vyúčtovaného grantu. Nevyčerpanou částku grantu je příjemce grantu povinen vrátit
městu v termínu a na účet, který je uveden v písemném pokynu k vratce.
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9.

Příjemce grantu má právo v odůvodněných případech přesunout finanční prostředky
mezi jednotlivými druhy celkových nákladů projektu v maximální výši 30 % z hodnoty
poskytnutého grantu. Přesune-li příjemce grantu finanční prostředky mezi jednotlivými
druhy celkových nákladů projektu nad limit uvedený v první větě, považuje se takové
jednání příjemce grantu za méně závažné porušení rozpočtové kázně (§ 10a odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb.), za něž bude nařízen odvod ve výši 50 % neoprávněně
použitých nebo zadržených peněžních prostředků.
Závěrečná ustanovení

10. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 % z poskytnutého grantu pro
případ, že příjemce grantu poruší závazek vyplývající z této grantové smlouvy nebo
poruší povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo Zásadami pro
poskytování grantů z rozpočtu města Veselí nad Moravou. V případě porušení
rozpočtové kázně ze strany příjemce grantu bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Příjemce grantu bere na vědomí, že osobní údaje žadatele, údaje o grantové žádosti
včetně výše poskytnutého grantu a další nezbytné osobní údaje budou zpracovány dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – GDPR ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to zejména pro účely zpracování a vyhodnocení grantu, pro uzavření
smlouvy a pro kontrolní činnost.
12. Dobou čerpání dle smlouvy se rozumí úhrada výdajů vzniklých při realizaci projektu
převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch
jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Výdaje projektu nelze hradit po době čerpání
uvedené v článku „Předmět a obsah smlouvy“ v odst. 2, písm. f) této smlouvy.
13. Příjemce grantu prohlašuje, že mu jsou známy všechny povinnosti vyplývající ze Zásad
pro poskytování grantů z rozpočtu města Veselí nad Moravou a z Grantových priorit
města Veselí nad Moravou.
14. Smluvní strany stran veřejné podpory prohlašují:
Poskytnutí grantu dle této smlouvy nezakládá veřejnou podporu.
Grant poskytnutý na základě této smlouvy je poskytován v souladu s nařízením
Komise (EU) č.1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352,
2412.2013, s.1) a uzavřením této smlouvy nepřekročí příjemce grantu hodnotu
obdržené celkové individuální podpory z prostředků veřejných rozpočtů,
stanovenou tímto právním předpisem EU. V případě, že příjemcem grantu
uvedené údaje nejsou úplné a pravdivé, je srozuměn s povinností vrátit
poskytnuté finanční prostředky, včetně předepsaného úroku, v případě
rozhodnutí Komise o navrácení podpory v souladu s postupem popsaným
v ustanovení § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů.
15. S uzavřením této smlouvy byl vysloven souhlas
Radou města Veselí nad Moravou
Zastupitelstvem města Veselí nad Moravou
usnesením č. 8/4/ZMV/2019 ze dne 17.06.2019.
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16. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
17. Tato smlouva vstupuje v platnost po podpisu obou smluvních stran a v účinnost
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
18. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po
jednom.
19. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Veselí nad Moravou 25.06.2019

Veselí nad Moravou 01.07.2019

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., v. r.
město

Mgr. Marcela Zemánková, v. r.
příjemce grantu
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