
M'?
Město Tachov
se sídlení: Hornická 1695, Tachov, PSČ 347 01
IČ: 00260231
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 2688970257/0100
zastoupené: Mgr. Ladislavem Macákem, starostou města
na straně jedné (dále jen ,,Poskytovatel")

a

název subjektu (jméno a příjmení): Klub sportovního potápění Tachov, p.s.
sídlo (adresa bydliště): Karolíny Světlé 505, 347 01 Tachov
IČ (datum narozeni): 48325368
DIČ,
zastoupený: Bohumír Kráčmar, předseda
bankovní spojení: 2682260297/0100
na straně druhé (dále jen ,,Příjemce")

uzavírají mezi sebou

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU ,,PODPORA AKTIVIT
MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY, SPORTU, KULTURY A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO

ČASU V ROCE 2020"

podle § 10a zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,Smlouva")

Článek I.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také ,,dotace") určené na
projekt: 42. Ročník PAF Tachov, Mezinárodní festival fotografie, filmu a dětské výtvarné
tvorby - poštovné, ceny (dále téZ ,,Projekt"), cilovou skupinou jsou převážně děti, mládež a
občané města Tachova. Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce.
Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je písernná žádost Příjernce o poskytnutí
Dotace (číslo jednací žádosti 395/2020 - OVV/TC ze dne 20.02.2020).

Článek ll.

l. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci finanční dotaci ve výši 50.000 KČ (slovy:
padesát tisíc korun českých), pro účel uvedený v článku I. této smlouvy, a to za podmínek
stanovených touto smlouvou, Zásadami pro poskytování dotaci z rozpočtu Města Tachova
schválenými usnesením Zastupitelstva města Tachova č. 11/219 ze dne 8.2.2016 a
Pravidly dotačního programu, dotační titul ,,Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu,
kultury a využívání volného času v roce 2020", schválenými usnesením Zastupitelstva
města Tachova č. 10/213 ze dne 16.12.2019, která byla zveřejněna na portálu Města
Tachova (sekce Informace pro občany/Dotace z rozpočtu města). Dotace se poskytuje jako
neinvestiční.

2. Příjeince je oprávněn použiť dotaci výhradné na účel uvedený v článku I. a zavazuje se
splnit podmínky stanovené touto smlouvou, Pravidly dotačního programu a Zásadami pro



poskytování dotaci z rozpočtu Města Tachova schválenými usnesením Zastupitelstva města
Tachova č. 11/219 ze dne 8.2.2016.

3. Poskytovatel uvolní finanční prostředky v souladu s článkem I. Smlouvy na základě
Příjemcem předložených dokladů prokazujících úhradu vynaložených finančních
prostředků Příjemcem, v souladu s článkem I. Smlouvy. Příjemce múZe nárokovať finanční
prostředky vynaložené v souladu s článkem I. Smlouvy a uhrazené v období od 01.01.2020
do 15.12.2020.

4. Na uvedený projekt múZe být Příjemcem vystavena faktura, jejíž přílohou budou doklady
dle čl. VI. bod l.

5. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele, že obdržel dotaci na shodný účel uvedený v
čl. I. této Smlouvy od jiného subjektu. Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka
dotaci na projekt od Poskytovatele a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových
nákladů na projekt. V případě porušení povinnosti dle věty prvé tohoto odstavce je
Příjemce povinen vrátiť Poskytovateli dotaci v celé výši, v případě porušení povinnosti dle
věty druhé tohoto odstavce, je povinen vrátit část dotace, která přesahuje 100 % nákladů na
projekt, popř. dosud nevyplacená dotace bude v odpovídající míře krácena.

6. Stanoveného účelu dotace má být dosaZeno do 15.12.2020. Datum 15.12.2020 je zároveň
nejzazší termín pro podání finančního vypořádání dotace. V případě nedočerpání dotace se
finanční prostředky nepřevádějí do následujícího roku, ale zůstávají na účtu Poskytovatele.

7. O užití dotace vede Příjemce průkaznou účetní nebo jinou evidenci. Příjemce se zavazuje
uchovávať tuto evidenci po dobu deseti let od 01.01.2021.

Článek III.

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že projekt byl
uskutečněn za finanční podpory Města Tachov.

2. Příjemce se zavazuje, s ohledem na charakter realizace dotovaného projektu:
a) viditeľné umístit logo Města Tachov na veškeré propagační materiály

projektem,
b) v případě, kdy je účelem projektu vytvoření knižní publikace, umístit na

stránku v publikaci logo Města Tachov, společně s informaci, že publikace
za finanční podpory Města Tachov.

související s

samostatnou
byla vydána

3. Příjemce se zavazuje, že:
a) použije logo Města Tachov výhradné k účelu, ke kterému mu bylo poskytnuto,
b) logo Města Tachov nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; zejména že užitím loga

Města Tachov nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti nebo dobrého jména
Města Tachov.

4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s veřejným pořádkem,
vykonává Městský úřad Tachov (dále jen ,,MěÚ"). Příjemce je povinen umožniť kontrolu
užívání loga.

5. Za nedodržení povinné publicity je dotace krácena o 5-10 %.

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její poskytnuté výše.



Článek IV.

Poskytnutí účelové finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva města Tachov č. 12/255 ze dne 04.05.2020 dle ust. § 85
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

l. Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradné k financování účelu
uvedeného v Článku I. této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je Příjemce povinen vrátiť dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci využiť hospodámě, efektivně a účelné. V l?řípadě
porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků MěU uloží
odvod Příjemci ve výši 30-60 % dotace, popř. dotace dosud nevyplacená bude
v odpovídající výši krácena.

2. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je Příjemce povinen vést
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účetnictví
nebo daňové evidenci, v souladu s obecné platnými předpisy, zejména zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, řádné a oddělené sledování čerpání dotace.
Příjemce je vždy povinen doložiť evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter
účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictvi nevede. V případě porušení
ustanovení tohoto odstavce MěÚ uloží Příjemci odvod ve výši S-lO % dotace.

3. Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fýzickým nebo právnickým
osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizaci účelu dotace. Pokud
by byly prostředky poskytnuty v rozporu s účelem dotace uvedeným v čl. I. této smlouvy, je
Příjemce povinen dotaci vrátiť ve výši neoprávněně použité částky.

4. Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený za použití dotace nesiní být bez písemného
souhlasu Poskytovatele po dobu 3 let od poskytnutí dotace převeden na třetí osobu,
pronajat, propachtován ani jinak dán k dispozici třetí osobě. V případě porušení této
povinnosti MěÚ uloží Příjemci odvod ve výši 30-50 % dotace.

5. Z poskytnuté dotace nelze hradit nákup nemovitostí, mzdy zaměstnanců, ostatní osobní
náklady a odvody na sociálni a zdravotní pojištění, pojištění funkcionářů a zaměstnanců
Přijemce, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisí s vlastním posláním subjektu, úhrady
členských příspěvků, financování podnikateľských aktivit a výdělečnou Činnosť Příjemce,
leasing, úhradu úroků a půjček. z poskytnuté dotace nelze rovněž hradit výdaje na pojistné,
pokuty, penále, náhradu škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo
poplatky z prodlení, správni poplatky, dané a odvody, splátky úvěru, dary a krytí
investičních nákladů. Ve vyúčtování nelze uznat výdaje doložené znaleckým posudkem či
jiným odborným odhadem. V případě, že je Příjemce dotace plátcem dané z přidané
hodnoty a u výdajů hrazených z prostředků dotace je oprávněn v souladu s platnými
předpisy k odpočtu dané na vstupu, nesiní být Z prostředků dotace hrazena daň z přidané
hodnoty ve výši odpovídající nároku na odpočet dané. V případě pochybnosti, zda lze



náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradné
MěÚ/finanční odbor.

6. Pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly nepravdivé,
je Příjemce povinen dotaci vrátiť. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je
Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátiť včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře.
Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin,
přestupek nebo správni delikt, nebo jeho jednání odporuje veřejnému pořádku.

7. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplaceni odvodu
poukáže Příjeince finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele,
popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě učiněné jménem Poskytovatele MěÚ. Číslo účtu pro
vrácení finančních prostředků z poskytnuté dotace - č. ú.: 2688970257/0100 u peněžního
ústavu Komerční banka, a.s. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce v případě, že je má
subjekt přiděleno, nebo datum narozeni ve formátu ,,DDMMRRRR" u fýzické osoby
nepodnikající. Příjemce dotace je povinen současně s realizovanou platbou zaslat písemné
avízo na finanční odbor MěÚ.

8. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu v období od podání žádosti do 15.12.2020,
nejpozději do 20ti dnů ode dne, kdy se dozvi o změnách, písemně oznámiť Poskytovateli
veškeré změny nebo skutečnosti, které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn
údajů o Příjemci (změna IČO, bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat
jménem Příjemce atd.). V případě pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení bude
dotace krácena o 5-10 %.

9. Je-li Příjemcem dotace právnická osoba, je Příjemce povinen v případě přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidaci oznámiť tyto skutečnosti Poskytovateli, podat finanční
vypořádání dotace k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace. Poskytovatel je pro
tento případ oprávněn požadovať vrácení části dotace, která nebyla vyčerpána před
rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace nebo dotaci neposkytnout.

10. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedeni opatření k nápravě nebo výzvy k vrácení
dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, učiní tuto výzvu jménem Poskytovatele
MěÚ. V případě porušení rozpoČtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli, popř. nevyhovění výzvě k provedeni opatření k nápravě,
postupuje MěÚ způsobem uvedeným v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru
za účelem uložení odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele.

ll. ?oskytovatel je oprávněn materiály získané v souvislosti s projektem (např.
.,otodokumentaci akce) včetně materiálů poskytnutých Příjemcem použiť pro své potřeby
(zejména k propagaci). Příjemce i Poskytovatel se zavazuji, že použití těchto materiálů
bude v souladu s právními předpisy, zejména pak s ohledem na ochranu osobních Udajú.

12. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že je pro účinnosť smlouvy
zveřejnění povinné, a to ne,jpozději do 30 dnů od jejího uzavření.



13. Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě, realizaci a propagaci projektu
špecifikovaného v čl. I. této smlouvy nebudou užita protiprávni jednání spočívající v
nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné nevhodné způsoby obtčžujíci
fýzické a právnické osoby.

14. Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí ďalší dotace v případě, že dotovaná
akce bude pokračovať v ďalších letech.

Článek VI.

l. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování použití dotace předložením
vyplněného a podepsaného formuláře Finančního vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu
Města Tachova v r. 2020 a požadovaných příloh nejpozději do 15.12.2020 Městskému
úřadu Tachov l finanční odbor nebo do podatelny MěÚ Tachov. K formuláři Příjemce
doloží čitelné a řádně očíslované účetní doklady související s náklady hrazen?mi z
poskytnuté dotace (faktury, smlouvy nebo dohody včetně potvrzeni o jejich proplaceni,
výpis z bankovního účtu, příjmový, výdajový pokladní doklad, paragony příp. ďalší).

Předložené účetní doklady musí mít jasné specifikovanou souvislost s realizovaným
projektem. Na originálním účetním dokladu bude uvedeno ,,HRAZENO z DOTACE MĚSTA
TACHOVA VE VÝŠI .......... KČ".

Příjemce dotace je povinen v rámci vyúčtování dotace prokázat její účelné využití (např.
zprávou o konané akci, fotodokumentaci, novinovým článkem apod.).

V případě, že výše uvedené dokumenty nebudou Poskytovateli řádně předloženy ve
stanovené lhůtě do ýterý 15.12.2020, nebude dotace poskytnuta.

V případě, že bude ve stanoveném termínu předloženo finanční vypořádání na částku nižší,
než je částka schválené dotace, obdrží Příjemce dotaci ve výši, kterou doložil.

V případě, kdy Poskytovatel shledá, že podané finanční vypořádání vykazuje nedostatky,
vyzve písemně Příjemce k odstranění nedostatků a stanoví lhůtu k jejich odstranění.
Jestliže nebudou nedostatky finančního vypořádání ve stanovené lhůtě odstraněny,
nebudou finanční prostředky celé dotace či její části nedoložené vyúčtováním vyplaceny.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u Příjemce kontrolu účetnictví, příp. ďalších
skutečností, v rozsahu potřebném k posouzeni, zda byla tato smlouva dodržena (a to i
v průběhu realizace projektu). Příjemce dotace je povinen poskytnout součinnost při
výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány města, kleré jsou oprávněny v souladu se
zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů) kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta.

Článek VII.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. (ÚČinnosti múZe nabýt
nejdříve dnem uzavření smlouvy, pokud nepodléhá ze zákona povinnému uveřejnění v
registru smluv, nebo nejdříve uveřejněním v registru smluv, pokud je uveřejněni ze zákona
povinné).



2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Příjemce dotace obdrží jedno
vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.

3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlaseni smluvních
stran, a to písemně, s číselné označenými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné ville
prosté omylu a donuceni, nikoli v tisni, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že
obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.

5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným,
ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto neplatné nebo
nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a
vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a
smyslu původniho ustanovení.
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