
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu SPORT
města Jilemnice
č. 32/2019/GP/FIN

Poskytovatel:
MĚsto Jilemnice
Siflio: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 275 808
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou města
(díle jen „poskytovatel")
Č&lo bankovního účtu: 27-1263091359/0800, ČS, a.s., pobočka Jilemnice

Ppíjemce:
ČKS SKI Jilemnice, z.s.
Sídlo: Jana Buchara 985, 514 01 Jilemnice
IČO: 15045447
Zastoupený: Ing. Karlem Randákem, předsedou
Čfelo bankovního účtu: 1261416359/0800
(dále jen „příjemce"),
společně jako „smluvní strany",

uíjavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

CLI
Obecné ustanovení

1. Finanční příspěvky z Grantového programu poskytovatele jsou určeny na podporu činnosti sportovních spolků a
klubů a to na pokrytí nákladů na jejich provoz a na pokrytí neinvestičních nákladů.

2. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu a výše dotace poskytnuté

z rozpočtu poskytovatele.

ČI. II
Účel dotace a její výše

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na projekt s názvem:

„Provozní náklady, údržba majetku vč. dlouhodobých pronájmů"

a příjemce tuto dotaci přijímá.

2. Dotace je poskytována v celkové výši 56.700,- Kč (slovy: padesát šest tisíc sedm set korun českých) a činí maximálně

50% z celkových způsobilých výdajů na projekt.

3. Poskytnutí této dotace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
finanční kontrole").
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CL III 
Podmínky čerpání dotace 

1. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Dotace musí být využita v rámci 
příslušného roku pouze na účel uvedený v či. II této smlouvy. 

2. Dotace bude převedena na bankovní účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

CL IV 
Základní povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen použít poskytnuté prostředky výhradně k výše uvedenému účelu a současně i dodržet termín 
realizace projektu. Příjemce se dále zavazuje, že bude při realizaci projektu dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z této smlouvy Či obecně závazných právních předpisů. 

2. Dotace je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu. 

Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady na: 
komerční, podnikatelské a reklamní aktivity 
reprezentaci, tj. pohoštění a dary s výjimkou věcných cen v soutěžích 
alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen 
rekreační pobyty 
nespecifikované výdaje (výdaje, které nelze doložit) 
úhradu členských příspěvků v profesních organizacích 
nákup služeb a činností, které nejsou obsahem podpory Grantového programu poskytovatele. 

3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli (Finančnímu odboru města Jilemnice) závěrečnou zprávu o využití 
dotace. Příjemce je povinen zpracovat finanční vypořádání dotace na formuláři „Závěrečná zpráva o realizaci projektu 
(akce)" a spolu se závěrečnou zprávou tyto předložit poskytovateli nejpozději do 31. ledna 2020. 

Z vyúčtování dotace musí být zřejmé: 
• výše výdajů (nákladů) na projekt hrazených z dotace 
• výše povinných výdajů (nákladů) na projekt hrazených z vlastních, příp. cizích zdrojů dle podmínek 

Grantového programu. 

4. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou evidenci jejího čerpání. 

5. Příjemce je povinen v materiálech použitých k realizaci a propagaci projektu (akce) uvést město Jilemnice jakožto 
poskytovatele dotace na realizaci projektu (akce) a toto doložit při vyúčtování. 

6. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů v této smlouvě. 

7. Příjemce je povinen případnou nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na ten účet poskytovatele, 
ze kterého byla dotace poskytnuta. 

8. V případě, že dojde k přeměně příjemce, je nástupnická právnická osoba odpovědná za plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. 

9. V případě, že dojde ke zrušení příjemce s likvidací, je příjemce povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli 
prostřednictvím likvidátora bez zbytečného odkladu. Likvidátor je povinen do 30 dnů ode dne vstoupení příjemce do 
likvidace předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace a případnou 
nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli za podmínek stanovených odst. 5 tohoto článku. 
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CLV 
Kontrolní ustanovení 

1. Příjemce se zavazuje připravit a předložit pracovníkům poskytovatele všechny doklady potřebné k zajištění jeho 
povinností vyplývajících ze zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtách a 
podobě jimi stanovených. Požadavky na způsob a lhůty poskytování jednotlivých dokladů musí být přeměřené povaze 
dokladů a možnostem příjemce. 

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit kontrolním orgánům 
poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se čerpání dotace. 

3. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy, bude řešeno jako porušení rozpočtové 
kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

CI.VI 
Důsledky nesplnění povinností příjemce 

1. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
V případech porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel odvod z celkově poskytnuté dotace v níže uvedených 
procentech: 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve 
smlouvě - 5 %. 
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením nad 30 kalendářních dnů od data uvedeného 
ve smlouvě - 20 %. 
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 
statutárního orgánu zastupujícího příjemce - právnickou osobu a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve 
smlouvě - 5%. 
Nedodržení podmínek povinné propagace - 5 %. 
Porušení účelu sjednaného touto smlouvou či porušení některé zjiných podmínek použití dotace se považuje za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - důsledkem 
takového porušení rozpočtové kázně je odvod ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 
Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků - důsledkem takového porušení rozpočtové kázně 
je odvod ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 
Při prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále 
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

2. Nepředložení vyúčtování v rozsahu a termínu stanoveném ve smlouvě má za následek přikázání vratký dotace ve výši 
10 %, nesplněné podmínky je příjemce podpory povinen doplnit v termínu náhradním a to do 31. 3. následujícího 
roku po přidělení dotace. 

3. Nesplnění ostatních povinností článku IV. této smlouvy je považováno za porušení závazku příjemce dotace a 
porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

4. Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze svých závazků stanovených touto smlouvou, má poskytovatel právo od 
příjemce dotace požadovat, aby ve lhůtě, kterou poskytovatel stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (příp. jejich 
Část) vrátil. 

5. Pokud příjemce podpory použije poskytnuté peněžní prostředky (příp. jejich část) k jinému účelu, než je uveden 
v článku II. této smlouvy, považují se tyto prostředky (příp. jejich část) za prostředky neoprávněně použité a příjemce 
podpory je povinen tyto vrátit a zaplatit poskytovateli penále ve výši odpovídající 0,1 % neoprávněně použitých 
prostředků za každý den následující po dni, kdy došlo k neoprávněnému použití do dne jejich opětovného připsání na 
účet poskytovatele. 
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CL VII
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a že tato plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli.

2. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

3. V případě, že poskytnutá dotace je rovna nebo vyšší než částka 50 000,- Kč, podléhá tato smlouva zveřejnění
v Registru smluv dle 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. Smlouvu do 30 dnů od jejího
uzavření zveřejní poskytovatel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran; v případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění v Registru smluv, nastane její účinnost okamžikem jejího uveřejnění. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.

5. Příjemce bere na vědomí, že na základě podpisu této smlouvy poskytne poskytovateli - správci osobních údajů ve
smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, mj. osobní údaje o fyzické osobě/osobách, pro něž byla dotace
využita. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze v rozsahu nezbytně nutném k posouzení naplnění účelu Čerpání
individuální dotace. Osobní údaje není příjemce povinen poskytnout, nicméně bez nich nelze účelnost, hospodárnost
a efektivnost poskytnutých prostředků. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s naplňováním účelu dotace bude
správce oprávněn zpracovávat na základě právního titulu dle či. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. osobní údaje jsou
nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po dobu stanovenou
platným spisovým a skartačním řádem, tj. 10 let, a poté zlikvidovány. Podrobnější informace o zpracování a ochraně
osobních údajů, jako jsou zejména práva fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů, jsou uveřejněny na
webových stránkách správce (poskytovatele).

6. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Jilemnice usnesením č. 46/19 ze dne 19.6.2019.

28.06. 2019
Ik. 06. 2019

V Jilemnici dne.

starosta města Jilemnice
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