
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I.
Smluvní strany

Město Mariánské Lázně,
se sídlem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00254061, DIČ CZ00254061,
zastoupené: Ing. Martinem Kalinou, starostou města,
číslo účtu poskytovatele dotace: 72033 1/0100
(dále jen poskytovatel),

a
Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s.
se sídlem Ruská 216/48, Mariánské Lázně 353 01, IČ 05205581, DIČ CZO 5205581,
číslo účtu příjemce zastoupený

(jako příjemce).

II.
Předmět smlouvy a účel dotace

l. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Mariánské
Lázně ve formě dotace. Poskytovatel na základě usnesení zastupitelstva města
Č.ZM/283/20 ze dne 19.5.2020 poskytne příjemci z rozpočtu města Mariánské Lázně
neinvestiční dotaci na rok 2020 ve výši 200.000,- Kč, (slovy: dvě stě tisíc korun českých),
a to za účelem realizace Animačního klubu Coolonáda (v termínu od 5.6. do 27.09.2020)
- prioritně mzdové náklady animátorů.

2. Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost (účel) realizovat na svou
vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3. Poskytovatel poukáže shora uvedenou dotaci na účet příjemce do 30
kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

III.
Závazky příjemce

l. Příjemce se zavazuje využít poskytnutou dotaci výhradně účelově, jak je uvedeno v ČI. II.
smlouvy. Dotace je poskytována na uznatelné náklady činnosti.

2. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2020 zprávu o použití
dotace. Ve zprávě uvede soupis všech nákladů hrazených z dotace, a to čísla faktur, resp.
dokladů za hotové, předmět platby a částku v KČ. Ke zprávě zároveň doloží níže uvedené
doklady:

a) originály faktur nebo jiných podobných dokladů, ze kterých bude zřetelný účel
vynaložení finančních prostředků; za doklad přitom nelze předkládat zálohovou
fakturu bez doložení konečného vyúčtování, (veškeré předložené originály
dokladů budou označeny razítkem Města Mariánské Lázně, s uvedením, že se
jedná o neinvestiční dotaci města, kdy tyto předložené originály dokladů budou po
řádném vyúčtování příjemci vráceny),

b) kopie výpisu z bankovního účtu nebo pokladního dokladu, kterým bude doloženo
skutečné zaplacení příjemcem.

3. Příjemce je povinen dotaci městu vrátit v těchto případech:
a) použije-li dotaci nebo její část v rozporu s účelovým určením dotace, je povinen

vrátit dotaci nebo její část, která není v souladu se stanoveným účelem, a to dle
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rozhodnutí poskytovatele; posouzení o účelném použití příspěvku je zcela
v kompetenci poskytovatele,

b) nevyčerpá-li celou dotaci, je povinen nečerpanou část dotace vrátit poskytovateli
nejpozději do 31.12.2020,

C) při nesplnění povinnosti příjemce uvedené v ČI. III. bodu 2. této smlouvy, tj. při
nesplnění povinnosti doložení řádných a úplných účetních dokladů, může
poskytovatel požadovat vrácení dotace v plné výši.

4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodu 3. tohoto článku, je příjemce povinen vrátit dotaci
na účet poskytovatele č. 720331/0100, variabilní symbol: IČ příjemce, a to do 14
kalendářních dnů po doručení písemné výzvy poskytovatele dotace. Za doručení se
považuje i odmítnutí doporučeně zaslané písemnosti nebo její nevyzvednutí v úložné lhůtě
u doručovatele s licencí k doručování (pošta). Příjemce je současně povinen uhradit do
rozpočtu poskytovatele penále ve výši l promile denně počítané ode dne, kdy porušil
povinnost dle bodu 3. tohoto článku do dne připsání dotace na účet poskytovatele.

5. Poskytnutí dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. Příjemce je proto povinen
umožnit poskytovateli kontrolu použití dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, popř. dle jiných právních předpisů. Příjemce je povinen poskytnout
součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolním orgánům
poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících
využití prostředků dotace v souladu s účelem činnosti.

6. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení činnosti archivovat podkladové
materiály, a to žádost o dotaci včetně povinných příloh, tuto smlouvu, originály dokladů
prokazujících čerpání dotace a zprávu o použití dotace.

7. Pokud je příjemce dotace plátcem DPH, nelze dotaci použít na úhradu DPH, která bude
příjemcem uplatněna jako odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.

IV.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

l. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
odstoupením.

2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným
porušením se rozumí zejména: realizace činnosti v rozporu s právními předpisy,
provedení změny činnosti (účelu) bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou, použití poskytnuté
dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou.

3. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci činnosti nebo z vlastního
rozhodnutí nebude akci realizovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od
smlouvy odstoupit. V takovém případě se příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit
poskytovateli do 30 kalendářních dnů po odstoupení.
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V.
Závěrečná ustanovení

l. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze na základě dohody obou
smluvních stran formou písemného dodatku.

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je v souladu se záměrem, který sledují,
a odpovídá jejich vůli, a proto připojují svoje podpisy, resp. podpisy svých oprávněných
zástupců.

3. Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní
řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl
řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud poskytovatele.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, neboť' předmětná smlouva podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy poskytovatel.

Mariánské Lázně dne 20.5.2020

Město Mariánské Lázně RKC Domeček ML, z.s.
Ing. Martin Kalina
starosta města předsedkyně
(poskytovatel) (příjemce)
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