
Město Pacov - čj.: MP/00516/2020/FO/SM, ev.č.smlouvy: SMLJO23/2020

Veřejnoprávnĺ smlouva o poskytnutí individuálnĺ dotace

z rozpočtu města Pacova č. 112020

uzavřená podle ustanoveni ~ 1 Oa zákona Č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu v platném zněni (dále jen ‚zákon“).

Poskytovatel dotace:
IČO: 00248789,
Název: Město Pacov, nám.Svobody 320, 395 18 Pacov
bankovní účet č.: 27-0622171349/0800
v zastoupeni: Ing. Lukáš Vlček, starosta města

(dále jen „Město“)

a

příjemce dotace:
IČO.: 00477036
Název:.: TJ Slavoj Pacov, z.s., nám. Svobody 320, Pacov
bankovní účet Č.: 0621169319/0800
v zastoupení: Libor Stupka, předseda

(dále jen „Příjemce“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace.

Či. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Města (dále Jen
„dotace“) na účel uvedený v čI. 2 této smlouvy a blíže specifikovaný Příjemcem
v žádosti. Dotace se poskytuje v souladu s platným usnesením č. 2020/01/05
zastupitelstva města dle ~ 84, ~ 85 a * 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
řízení), ve zněni pozdějších předpisu.

Čl.2. ÚČEL DOTACE

1. Dotace se • osk ďe na níže uvedenO účel:
zÁVAZNÉ ROZDĚLEN‘ DOTACE DLE ÚČELU ŽÁDOST SCHVÁLENO

1046490KČ

provoz - administrativa, odměny, účetnictví, opravy a obnova majetku, včetně nákladů na sečeni, 604 010 KČ 586 490 KČ
údržbu a vybaveni sportovišť

provoz - energie 260 000 KČ 200 000 KČ

provoz - správci sportovišť (mzdy + služby) 260 000 KČ 260 000 KČ

TJ SlaýóJ, provozní náklady (mezisoučet) 1124010KČ



81 000 KČ

106000KČ

I.“..

TJ Slavoj, oddíl atletiky (mezisoučet) 81 000 KČ

atletika - 13. ročnik Pacovský atletický pohár 7000KČ 7000KČ

atletika -46. ročník Cena Pacova ve vicebojiCh . 10000KČ 10 000 KČ

atletika - 51 ročnik přespolního běhu O pohár století 4 000 KČ 4 000 KČ

atletika - Cena města Pacova v hodu diskem 10000KČ 10000KČ

atletika - Mistrovstvl ČR veteránů na dráze 50 000 KČ 50 000 KČ

TJ Slavoj, oddll kopané (mezisOučet) 316 000 KČ

kopaná - údržba fotbalového hřiště 100 000 KČ 100 000 KČ

kopaná - Turnaj žákú (přípravek) Wolfganga Mašáta 6 000 KČ 6 000 KČ

kopaná - zakoupeni 2 ks nepřenosných fotbalových branek 70000KČ

kopaná - rekonstrukce závlahověho systemu - INVESTIČNí DOTACE 200 000 KČ

TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu (mezisOučet) 32 620 KČ 32 620 KČ

stolni tenis - turnaj ve stolnim tenisu o vánočního kapra 4 000 KČ 4000KČ

stolní tenis -2 x stůl na stolni tenis . 28620KČ 28620KČ
_____ 45000 KČ

18000KČ 18000KČ

tenis - oprava střechy přístřešku na antuku 22 000 KČ 22 000 KČ

tenis - tenisový turnaj ve čtyřhře 5000KČ 5000KČ

TJ Slavoj, oddíl volejbalu (mezisoučet) 35 000 KČ 35000 KČ

volejbal - letnI volejbalový turnaj Pacovský vagonek 2020 5 000 KČ 5 000 KČ

volejbal - oprava nátěru vagonku + část oprava nátěru střechy 30 000 KČ 30000KČ1 693 600 KČ

TJ Slavoj - oddll tenisu (mezisoučet)

tenis - výměna lina v klubovně tenistu

DOTACE CELKEM

2. V případě, kdy Příjemce zjisti, že neuskutečni akci I činnost (dále jen „akce“), na kterou
se dotace poskytuje, případně nevyčerpá celou dotaci poskytnutou na akci, je povinen
tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit Městu, a to nejpozději ke dni vyúčtování
podle či. 7 této smlouvy.

Či. 3. ZMĚNY VE VÝŠI Či ÚČELU DOTACE
1. Dotace se poskytuje výhradně na účel uvedený v bodě 1. článku 2 této smlouvy.

V případě, že se dotace poskytuje na více akci, je příjemce povinen dodržet její
rozděleni na jednotlivé akce uvedené ve smlouvě.

2. Město muže na základě písemné žádosti Příjemce schválit změnu účelu nebo výše
dotace, případně přesun dotace mezi jednotlivými akcemi.

3. žádost dle předchozího odstavce projedná na svém nejbližším zasedání orgán
města, který poskytnuti dotace schválil.

4. V případě, že další nejbližší zasedání patřičného orgánu města proběhne méně než
5 pracovních dní před termínem pro podáni vyúčtování ve smyslu čI. 7 této smlouvy,
nebude k žádosti dle čI. 2 této smlouvy přihlíženo‘ O této skutečnosti bude Příjemce
Městem obratem informován.

5. V případě schválení změny výše, účelu nebo přesunu dotace mezi jednotlivými akcemi
vyhotoví Město d od ate k k této smlouvě, ve kterém budou uvedeny nové údaje
o celkové výši a schváleném účelu poskytnuté dotace.

6. Dodatek vyhotovený podle tohoto článku nabude platnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami, stejným dnem pozbude platnosti ustanoveni této smlouvy, které do

45000KČ

1346110KČ



té doby určovalo celkovou výši a účel dotace. Účinnost dodatku se stanoví obdobně
dle čI. 11 odst. 6 této smlouvy.

7. Při každé další změně ve výši či účelu dotace se postupuje podle bodu 1 — 6 tohoto
článku obdobně.

61.4. REALIZACE AKCE A ČERPÁNí DOTACE

1. Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 1 2. kalendářního roku,
ve kterém mu byla záloha na dotaci poskytnuta. Město muže na základě písemné žádosti
Příjemce schválit prodlouženi této lhuty (a lhuty pro vyúčtováni dotace) na dobu
nezbytnou k realizaci akce.

2. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících
s realizaci akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.
Náklady související s čerpáním dotace musí být ve skutečné výši vyúčtovány, uhrazeny,
a pokud je Příjemce povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.56311991 Sb. o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisu a $ prováděcími předpisy, také promítnuty
v účetnictví Příjemce. To vše nejpozději do dne podání vyúčtováni ve smyslu čI. 7 této
smlouvy.

61.5. UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1. Mezi uznatelné náklady patří zejména
a) propagace dotované akce,
b) materiálové zajištěni akce,
c) občerstveni v pruběhu akce,
d) pořízení drobného dlouhodobého majetku (ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb.),
e) náklady na cestovné zaměstnancu, nebo členu spolku,
f) příspěvek na dopravu dalším osobám spolupracujícím na realizace akce,
g) služby poskytované jinými osobami na základě příslušných ~dběratelsko-dodavatelských

vztahu,
h) mzdové náklady (pracovní smlouvy, DPP, DPČ) pouze do výše 50% celkové dotace,

není-li v čI. 2 ujednáno jinak.

2. Mezi neuznatelné náklady patří zejména
a) náklady, u kterých Příjemce neprokáže přímou souvislost s danou akcí,
b) alkohol, alkoholické nápoje, dárkové baličky s alkoholem,
c) ubytovací služby,
d) parkovné,
e) zálohové platby,
f) náklady na akce a činnosti spolufinancované z dotačního programu vydaného

zastupitelstvem města Pacov pod názvem „Dotační program pro spolky pracující s dětmi
a mládeží“,

g) náklady na nájemné pacovské sokolovny.

3. Ve sporných případech rozhoduje o uznatelnosti nákladu orgán města, který schválil
prvotní poskytnutí dotace dle této smlouvy (rada, nebo zastupitelstvo města).

61.6. ZPůSOB POSKYTNUTÍ DOTACE

1. Město se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci následujícím způsobem:
a) formou zálohy na bankovní účet uvedený Příjemcem v žádosti,
b) ve schválené výši dle čI. 2 této smlouvy,



c) nejpozději do 30 dnu ode dne podpisu této smlouvy.

2. Město se zavazuje doplatit Příjemci případné navýšení dotace dle Čl. 3 této
smlouvy následujícím způsobem:

a) formou zálohy na bankovní účet uvedený Příjemcem v žádosti,
b) ve schváleně výši dle rozhodnutí Města ve smyslu čI. 3 této smlouvy,
c) nejpozději do 30 dnu od podpisu dodatku ve smyslu čI. 3 této smlouvy.

Čl. 7. VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHY
1. Příjemce je povinen vyúčtovat Městu poskytnutou zálohu na dotaci do 15.2. roku, který

bezprostředně následuje po roce, ve kterém byla realizace akce ukončena.

2. Vyúčtování dle bodu 1. tohoto článku musí vždy obsahovat minimálně:
a) lČ, název a sídlo Příjemce
b) číslo smlouvy o poskytnutí dotace
c) název vyúčtované akce
d) datum, kdy akce proběhla
e) seznam a výši nákladu čerpaných z dotace (včetně odkazu na příslušný účetní

doklad)
fl výši nevyčerpané zálohy na dotaci
g) jméno a kontaktní údaje osoby, která vyúčtování předkládá
h) další přílohy dle vlastního uváženi, které poslouží k prokázaní uznatelnosti nákladu

3. Příjemce je povinen spolu s vyúčtováním předložit prvotní účetní doklady
prokazující výši nákladů krytých dotací (faktury, výdajové pokladní doklady
apod.), zaměstnanec Města označí doklady slovy: „dotováno městem Pacov“.

4. Je-li výše dotace stanovena % z celkových nákladu na akci, je příjemce povinen
předložit také účetní doklady prokazující výši celkových nákladu na akci.

5. Vyúčtováni přijímá finanční odbor městského úřadu v Pacově (kancelář č. 6).
6. Pokud celková nevyčerpaná záloha dotace tvoří méně než 100,- Kč, považuje Město

tuto zálohu jako zcela vyčerpanou v souladu s touto smlouvou.
7. Příjemce je povinen vrátit Městu nevyčerpanou zálohu na dotaci ve lhutě do 30 dnu ode

dne podáni vyúčtováni.
6. Nevyčerpanou zálohu vrací Příjemce tímto způsobem:

a) na bankovní účet č. 27-06221 71 34910800, jako variabilní symbol platby uvede číslo
5222, do specifického symbolu číslo této smlouvy, a to v případě, kdy zálohu vrací
v tomtéž kalendářním roce, ve kterém mu byla poskytnuta

b) na bankovní účet č. 19-062217134910800, jako variabilní symbol platby uvede číslo
2324, do specifického symbolu číslo této smlouvy, a to v případě, kdy zálohu vrací
v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém mu byla záloha na dotaci
poskytnuta

Čl. 8. OSTATNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijimá a zavazuje se, že bude
akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s platnými
právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2. Dotace je veřejnou podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisu, a vztahují se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona.

3. Příjemce se zavazuje hospodařit s dotaci efektivně, účelně a hospodárně ve smyslu
zákona o finanční kontrole.

4. Pokud je příjemce povinen vést účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění, zavazuje se také sledovat odděleně účetní
případy související s poskytnutím a čerpáním dotace.



5. Příjemce je povinen na žádost Města prokázat úhradu nákladu akce krytých dotaci, a to
buď výpisem ze svého bankovního účtu, nebo pokladními doklady.

6. po dobu, kdy je Město oprávněno provádět kontrolu dle čI. 9 této smlouvy je Příjemce
povinen archivovat následující podkladové materiály:
a) tuto smlouvu, včetně všech jejích příloh a dodatku
b) originály dokladu prokazujících využíti dotace v souladu s touto smlouvou
c) originály dokladu prokazujících úhradu nákladu akce krytých dotací
d) originály dokladu prokazujících příjem dotace na bankovní účet Příjemce

7. Jestliže bude v pruběhu realizace akce vučí majetku Příjemce zahájeno insolvenční
řízení, dojde k přeměně nebo zrušeni právnické osoby Příjemce s likvidací, je Příjemce
povinen o této skutečnosti písemně informovat Město. Není-li možnost podat informaci
předem, je Příjemce povinen informovat Město dodatečně bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 10 dnu Od doby, kdy nastala rozhodná skutečnost.

8. Příjemce se dále zavazuje Po dobu konání podporované kulturní akce zajistit na
místě propagaci Města viditelným umístěním banneru Města -

předání a zpětné převzetí banneru zajišťuje kancelář starosty (tel: 565 455 164).
9. Př~jemce je povinen označit všechny propagační materiály slovy

„podpořilo město Pacov“ a znakem Města, který je kdispozici na
webu http:/Iwww.mestoDacov czisamosDravamesta/znakvlaikakourouhu

Čl. 9. KONTRo~
1. Město je oprávněno provádět u Příjemce kontrolu plněni této smlouvy a finanční kontrolu

ve smyslu zákona o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu (dále jen ‚kontrola“).
2. Město je oprávněno provádět kontrolu v pruběhu realizace akce i Po jejím dokončeni, a to

Po dobu pěti let počítaných Od 1. ledna roku následujícího Po roce, v němž byla
Příjemci dotace poskytnuta.

3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroly dle tohoto článku.

Čl. 10. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘÍJEMCE
1. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředku poskytnutých podle

této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveni ~ 22
zákona.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředku je jejich použiti, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie,
veřejnoprávní smlouvou nebo při poskytnuti peněžních prostředku podle zvláštního
právního předpisu. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté
peněžní prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na účet příjemce u
dotací poskytovaných zpětně

3. Za neoprávněné použití peněžních prostředku se považuje také

a) porušeni povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, stanoveně právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie,
veřejnoprávní smlouvou nebo při poskytnuti peněžních prostředku podle zvláštního
právního předpisu, ke kterému došlo Po připsáni peněžních prostředku na účet příjemce,
b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním
peněžních prostředku na účet příjemce a které ke dni připsáni trvá; den připsání
peněžních prostředku na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,
c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředku, jak byly tyto prostředky použity.



4. Zadržením peněžních prostředku se rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředku ve stanoveném terminu; dnem porušeni rozpočtové kázně je v tomto případě
den následující Po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých
prostředku.

5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést od v o d za Po ruše n
rozpočtové kázně v souladu s ustanovením 522 odst 5 až 7 zákona.

6. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň
porušil, povinen zaplatit penále ve výši I promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Čl. 11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Město a

druhé pro Příjemce. Každá ze smluvnich stran obdrží Po jednom vyhotoveni smlouvy.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva včetně jejích příloh a dodatku muže být

zveřejněna na úřední desce zpusobem umožňujícím dálkový přístup Po dobu 3 let ode
dne zveřejnění.

3. Smluvní strany prohlašuji, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního
tajemství. Smluvni strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv
informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona
č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu.

4. Smluvní strany berou na vědomi, že pokud výše hodnoty plněni na základě této smlouvy.
(příp. včetně dodatku) bude vyšší než 50 000,-- Kč podléhá tato smlouva (včetně jejich
případných dodatku), uveřejnění na základě zákona č. 34012015 Sb., o registru
smluv.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich
stran.

6. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv. Nepodléhá-li smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá
účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaju,
podle jejich svobodné a vážné yule a na dukaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

23. O1!O‘~
v Pacově\p

Ing. Lukáš Vlček
starosta Města

lačNa 1~ ‘3

zástupce)


