
f00/65/10 la

0V

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní účelové dotace

smluvní strany, kterými jsou

statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

městský obvod Hrabová

se sídlem: Bažanova 4/174, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 008 45 451

DIČ: czoos45451

bankovní spojení: Česká spořitelna 27-1 64493 53 59/0800

zastoupen: Igorem Trávníčkem, starostou městského obvodu Hrabová

(dále jen „poskytovatel“)

a

TJ Sokol Hrabová, z. s.

právní forma: spolek

se sídlem: Paskovská 209, 720 00 Ostrava-Hrabová

IČO: 447 41 553

DIČ: není látce

bankovníspojení: _
zastoupený: lng. Jiřím Skalským, jednatelem

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“):

čl. !.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu

poskytovatele (dále jen „dotace“) v souladu s „Programem na poskytování peněžních prostředků

z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2020 (dále jen

„Program“), schváleným usnesením Zastupitelstva městského obvodu Hrabová č. usnesení 7/83

ze dne 16.9.2019. Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu

statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová.

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými, a vztahují se na ni všechna ustanovení

tohoto zákona.

čl. II.

Výše dotace

Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 121.000,- Kč (slovy: j ednostodvacetjedna korun

českých). Peněžní prostředky budou bezhotovostně převedeny na účet příjemce uvedený v záhlaví této

smlouvy, a to jednorázově nejpozději do 30.4.2020.

Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele.



čl. Ill.

Učel dotace

Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci na náklady spojené s realizaci projektu

V souladu s předloženou žádostí o poskytnutí dotace (dále také „projekt“):

Název projektu: Podpora celoroční činnosti TJ Sokol Hrabová

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: od 01.01.2020 do 14.12.2020

čl. IV.

Podmínky použití dotace

1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a projektem k úhradě

uznatelných (způsobilých) nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle čl. III.

této smlouvy.

čl. V.

Další povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje:

~ nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu, ani tuto smlouvu na jinou

fyzickou nebo právnickou osobu nepostoupit,

- realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost.

2. Příjemce se zavazuje využívat dotaci co nejhospodáměji a vést řádnou a oddělenou analytickou

evidenci jejího čerpání v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů. Tato evidence musí být podložena originálními účetními záznamy (faktury, pokladní

doklady, výpisy). Z nich musí být zřejmé, že jde o peněžní prostředky hrazené z dotace poskytnuté

na základě této smlouvy. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení peněžních prostředků v rámci

uznatelných (způsobilých) nákladů projektu není považováno za účetní záznam. Originály

účetních dokladů, týkající se realizace projektu, označit „Financováno z prostředků městského

obvodu Hrabová“.

3. Příjemce se zavazuje sdělovat na základě požadavku poskytovateli další doplňující informace

související s realizací projektu.

4. Příjemce se zavazuje vhodným způsobem prezentovat poskytovatele v průběhu realizace projektu.

5. Příjemce je povinen při všech platbách hradit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z účtu,

na který mu byla dotace poskytnuta a je uveden v záhlaví této smlouvy.

6. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 14.12.2020 vyúčtování dotace dle této

smlouvy v tištěné podobě. Vyúčtování dotace se považuje za předložené poskytovateli dnemjeho

předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Městského

obvodu Hrabová.

8. Příjemce je povinen poskytovateli v rámci vyúčtování dotace doložit:

a) komentář — závěrečnou zprávu obsahujíci stručný popis realizované činnosti, celkové

vyhodnocení splnění účelu, návštěvnost, přínos, způsoby prezentace městského obvodu;

b) sumář vydaných částek (řádně vyplněný formulář „Vyúčtování poskytnuté dotace“,

uveřejněný na webových stránkách městského obvodu Hrabová);

c) čitelné kopie účetních dokladů (očíslované dle uvedeného pořadí v sumáři);

9. Příjemce se zavazuje poskytovateli vrátit:

a) dotaci V takovém rozsahu, ve kterém nedošlo kjejímu čerpání,

b) dotaci v plném rozsahu v případě, že k realizaci projektu nedošlo,

na účet poskytovatele, vedený u České spořitelny, a. 5., číslo účtu 27-1644935359/0800 variabilní

symbol (jako VS uvádějte číslo smlouvy).



čl. VI.

Sankční ujednání

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele

je porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel

postupovat podle §22 tohoto zákona.

. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto porušení

není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10%

z poskytnuté dotace v každém jednotlivém případě. Smluvní pokutu je příjemce povinen zaplatit

poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 15 dnů počítané ode dne následujícího po doručení této

výzvy příjemci.

čl. IX.

Závěrečná ujednání

1.

2.

3.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnemjejího uzavření.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.

Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran

nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je

patnáctidenní azačíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní

straně. V případě ukončení smluvního vztahu je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli

úplné vyúčtování poskytnuté dotace a provést vratku dotace (případně její části) na účet

poskytovatele vedený u České spořitelny, a. s., číslo účtu 27-1644935359/0800, variabilní symbol

(jako VS uvádějte číslo smlouvy), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení právního vztahu

založeného touto smlouvou.

. Kterákoliv smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy dle § 167

z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

S osobními údaji příjemce bude nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně

osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,

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 na ochranu osobních údajů).

Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech splatnosti originálu, znichž 2 vyhotovení obdrží

poskytovatel a 1 příjemce.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

10.Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

V Ostravě-Hrabová dne 21.4.2020 V Ostravě dne

Za poskytovatel

ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu

Hrabová usnesením č. 11/129 ze dne 4.3.2020.
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