
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí účelové dotac_e z rozpočtu města Příbram

č. 4ZTIOSKSIZO19

Smluvní strany:
poskytovatel:
město Příbram
se sídlem Tyršova 105, 261 19 Příbram |

zastnupené starostou: Ing. Jindřichem Vařekou
IČO: 00243132 _
bankovní spojení: Ceská spoňtelna, a. 9., Praha, pobočka Příbram
číslo účtu: 27-521689309/0800

(dálejen poskytovatel)

a

příjemce:
Klub vojenské historie Příbram z.s.
se sídlem: Pod Kovárnami 360, 261 01 Příbram VI-Březové Hory
z_astoupen: Josefem Čapkem, předsedou výboru
ICO: 67672965
DIČ: -
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9767981001/5500

zapsaný u Městského soudu v Praze sp, zn. L 8181
(dále jen příjemce)

uzavírají v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Příbram Usn. č. 109/2019/ZM
ze dne 25.03.2019 a podle ust. 5 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů. a ust. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění, tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace : rozpočíu města Příbram

1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezeni práv a povinností smluvních stran při poskytnutí a použití účelové dotace poskymuté z rozpočm
města Příbram (dále jen „dotace').

||. Výše a účel dotace
1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 5500000 Kč (slovy: padesálpěttisíc korun českých) k úhradě nákladů na realizaci

projektu v rámci programu Kulturni aktivity na projekt s názvem: „Činnost klubu vojenské historie Příbram z.s.“ (dále jen 'projekt") a
v souladu se žádostí o ňnanční podporu z rozpočtu města označené č. j. MeUPB 10647112018, která je uložena u poskytovatele.

2) Poskytnuté dotace může být použita pH realizaci výše uvedeného projektu pouze na úhradu těchto nákladů: pronájem prostor pro
klubovou činnost a pořádání akcí, kancelářské potřeby, ceny do soutěží, nákup pohonných hmot, přeprava techniky, nákup munice a
pyrotechniky, zápůjčka a pronájem zbraní, oprava a údlžba pomníků a památníků v CHKO Brdy.
Všechny výše uvedené náklady musí být uznatelnými (způsobilými) náklady ve smyslu ustanovení čl. |V1éto smlouvy.

|||. Podmínky poskytnutí a čerpání dotace
1) Poskytnutí dotace a její použití je účelově vázáno na realizaci projektu uvedeného v čl. II.

2) Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem v průběhu roku 2019 na jeho bankovní účet uvedený vzáhlaví této
smlouvy. Příjemce dotace je povinen doložit vlastnic1ví účtu. na který bude dotace poukázána. Příjemce prohlašuje, že dotaci pňjímá,
a 10 za podmínek uvedených v této smlouvě.

3) Příjemce se zavazuje, že se bude podílet na skutečných nákladech projektu také jinými ňnančnimi zdroji (odlišnými od dotace dle
této smlouvy). Poskytnuté dotace dle této smlouvy smí být nejvýše v rozsahu 80 % celkových skutečných nákladů projektu.

4) Budou—Ii skutečně vynaložené náklady na projekt vyšší než předpokládané náklady stanovené touto smlouvou, uhradí rozdil příjemce
dotace zjiných zdrojů.

5) Budou-Ii skutečně vynaložené náklady na projekt nižší než předpokládané náklady stanovené touto smlouvou, vrátí příjemce
poskytovateli tu část dotace. která překročí maximáiní procentuální miru podpory uznatelných nákladů stanovených ve smlouvě, a to
nejpozději do 31.12.2019 na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6) Příjemce je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat v období od 01.01.2019 - 31.12.2019 (tzn. veškeré zboží a služby musí
být k tomuto datu dodány a zaplaceny).

7) Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a o každé podstatné změně týkající se realizace projektu písemně
informova1 poskytovatele. a to bez zbytečného odkladu.
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VIII. Další ustanoveni

1) Příjemce umožní zástupcům poskytovatele provádějícím kontrolu využití dotace volný vstup na všechny akce, na které byl:

poskytnuta dotace a které tvoří programovou náplň projektu dle článku ||. této smlouvy. Pokud příjemce neuvedl vžádosu' termin

konání akce, je povinen tento termín oznámit nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce poskytovateli.

2) Příjemce prohlašuje, že se podrobně seznámil splatnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018, s podmínkami poskytnutí a čerpání dotace dle této smlouvy & zavazuje se kjejich plnění,

3) Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není v úpadku, není mu známo, že by na něj byl podán návrh na prohlášení
insolvence., ani není v likvidaci a dále, že má vypořádány závazky vůči veřejným rozpočtúm a závaúy vůči rozpočtu města Příbram

včetně organizací jím zřízených či založených ke dni podpisu smlouvy.

4) Poskytovatel je oprávněn realizovaný projekt prezentovatjako akci, která se uskutečnila s jeho ňnanční podporou.

5) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

6) Finanční podpora poskytnutá podia této smlouvy je poskytována 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 (Uř. věst. L 352. 24. 12.

2013. s. 1).

IX. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých údajů vyplývajících z této smlouvy.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanoveni jakýchkoli dalších podminek. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna ve smyslu g 100 zákona č.

250/2000 Sb., na úřední desce poskytovatele dotace umožňující dálkový přístup a v registru smluv dle příslušných ustanovení

zákona č. 340/2015 Sb.. platném znění.

3) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného a čIs/ovaného dodatku. podepsaného oběma smluvními

stranami.

4) Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědi.

5) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem

následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6) Poskylovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě. že:

a) příjemce sdělí poskytovateli neúplné nebo nepravdivé údaje související s realizací projektu, s poskytnutím dotace, jejím

vyúčtování nebo prováděním kontroly.
b) se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně.

7) Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování ňnančních prostředků.

8) V případě ukončení smluvního vztahu je příjemce dotace povinen vrátil peněžní prostředky dotace, které jim nebyly ke dni ukončení

smlouvy použity v souladu s touto smlouvou, a to zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.

9) Nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 250/2000 Sb. a zákona 340/2015 Sb., v platném
znění. Učinnost a platnost smlouvy zaniká úplným splněním všech závazků příjemce a posky10vatele, které z této smlouvy vyplývají.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce. tři poskytovatel.

11) Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí právem ČR.

12) Jakýmkoliv ustanovením této smlouvy není dotčeno právo poskytovatele domáhat se náhrady škody či jiné újmy vzniklé mu

v důsledku porušení povinnosti příjemce.

13) Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy. který je projevem jejich svobodné a vážné vůle, souhlasí a na důkaz

připojuji své podpisy.


