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SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu

Radvanice a Bartovice č. S 0278I2020lFaR

Smluvni strany

 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava Radvanice

zastoupen: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČ: 00845451 (17)

DIČ: czoos45451 (17)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 11622761/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

název subjektu/jméno subjektu: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice

se sídlem/bydlištěm: Březová 474/18, 717 00 Ostrava—Bartovice

zastoupena Jarmilou Bergerovou, předsedkyní, Ing. Annou Hálovou, členem

IČ/Siatum narození: 732 14 426

DIC: neplátce DPH

bankovní spojení: pobočka: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2000899449/2010

(dále jen „příjemce“)

 

se dohodly:

Obsah smlouvy

 

čl. |

Úvodní ustanovení

1.

P
s
.
)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností

v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně

bez prodlení nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení

této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená V Podmínkách výběrového řízení pro poskytování

účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice

na rok 2020 (dále jen „zásady“), schválených Zastupitelstvem městského obvodu Radvanice

aBartovice usnesením č. 108/8/20 dne 12. března 2020. Příjemce výslovně prohlašuje, že se

se zásadami seznámil a zavazuje se jej při realizaci projektu, stejně jako tuto smlouvu a právní

předpisy, dodržovat.
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3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele

je porušením rozpočtové kázně podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). Vpřípadě

porušení rozpočtové kázně příjemcem bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

čl. ll

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných

podmínek účelově určenou dotaci z rozpočtu poskytovatele a závazek příjemce tuto dotaci přijmout

a užít V souladu s jej ím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě aozměně

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

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.

čl. II!

Účelové určení a výše dotace

]. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci účelově určenou kúhradě uznatelných

nákladů souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí včetně příloh, při dodržení

zásad hospodárnosti, a efektivnosti vynaložených prostředků.

Název projektu: Infrastruktura — obnovení zevní izolace spolkové budovy.

Výše dotace:

Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 185000,- Kč (slovy: Jednostoosmdesátpěttisíckorun

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

smlouvy, a to jednorázově do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

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

Účel použití dotace:

Příjemce je oprávněn použít dotaci vsouladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem

kúhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících srealizací účelu dotace, a to v době od

1. ledna 2020 do 30. listopadu 2020.

Uznatelným nákladem“ pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté

touto smlouvou při splnění následujících podmínek:

a) vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu od 1. ledna 2020

do 30. listopadu 2020,

b) byl vynaložen V souladu s účelovým určením dle čl. III. této smlouvy a ostatními podmínkami

této smlouvy v souvislosti s realizaci projektu,

0) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,

d) byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy.  
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Za splnění podmínek uvedených V odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze

náklady na práci a materiál spojené s obnovením zevní izolace spolkové budovy.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány za náklady

neuznatelné.

čl. IV

Podmínky použití dotace a sankce

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy poruší rozpočtovou

kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat podle

§22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně

použitých a/nebo zadržených finančních prostředků. Současně je poskytovatel dotace oprávněn

uplatnit vůči příjemci dotace smluvní pokutu za neoprávněné použití a/nebo zadržení finančních

prostředků příjemcem, a to ve výši 0,1 % denně z takto příjemcem použitých prostředků.

Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo vrozporu s účelem

schváleným vtéto smlouvě a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy kvrácení dotace na účet

poskytovatele.

Za porušení méně závažné povinnosti vyplývající ztéto smlouvy v souladu s ustanovením zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude

příjemci uložen odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace z každé jednotlivé porušení povinnosti.

Za porušení méně závažné povinnosti vyplývající z této smlouvy se považuje:

a) nepravdivé prohlášení o údajích uvedených vŽádosti o dotaci zrozpočtu statutárního města

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,

b) dodání celkového vyúčtování poskytnuté dotace podle této smlouvy po termínu, nejvýše

v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem,

c) neoznámení ukončení své činnosti

V případě zániku osoby příjemce spojené s právním nástupnictvím nového právního subjektu, který

bude vykonávat činností shodné nebo obdobné s činností původního příjemce dotace, dotace

I

se ponechává za předpokladu, že bude do 30 dnů od okamžiku účinnosti právního nástupnictví uzavřen

dodatek k této smlouvě, upravující nové právní skutečnosti.

Příjemce se dále zavazuje:

a) Řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými

v zásadách a právními předpisy.

b) Realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové

určení dle čl. III. této smlouvy.

o) Použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. 111. této smlouvy a pouze

k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. III. této smlouvy, a to v období od 1. ledna 2020

do 30. listopadu 2020.

d) Vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady

financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být

podiožena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení fmančních prostředků v rámci uznatelných

nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad.
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Označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným

označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace

pak navíc označit formulaci "Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského

obvodu Radvanice a Bartovice“, s uvedením čísla smlouvy a výše použité dotace v Kč.

Na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu.

Předložit poskytovateli v termínu do 15, prosince 2020 Závěrečné vyúčtování dotace dle této

smlouvy v tištěné podobě. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace komentářem-závěrečnou

zprávou jako slovní popis použití dotace, celkové vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných

částek členěných dle jednotlivých uznatelných nákladů, čitelnými kopiemi účetních dokladů _

objednávek, smluv, faktur, daňových dokladů, výpisů zbankovního účtu, pokladních dokladů

a jiných dokladů, které se vztahují k čerpání dotace. Součástí finančního vypořádání dotace bude

čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti

finančního vypořádání dotace, včetně skutečností, zda příjemci byly nebo nebyly poskytnuty

na předložený projekt prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.

Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání kpřepravě

provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu městského obvodu Radvanice

a Bartovice.

Na požádání příjemce předloží poskytovateli ke kontrole originály účetních dokladů. Účetní

doklady je příjemce povinen archivovat po dobu 10 let od předložení finančního vypořádání

dotace originály dokladů, prokazujících její čerpání.

Vrátit část poskytnuté dotace, kterou do konce dotačního období stanoveného v čl. V odst. 2 písm.

c) nevyčerpá, je—li vyšší než 10 Kč, zpět na účet poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode

dne předložení Závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od stanoveného

termínu pro předložení Závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných

finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

V případě, že příjemce realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále

uskutečňovat, je povinen do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli písemně

nebo ústně do protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši

do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl

toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět

na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

Umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití

dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti

na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude

dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle

poskytovatele.

Při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele

uvedený v čl. I. této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol

93117 a zaslat poskytovateli avízo o platbě.

Nepřevést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy ani tuto smlouvu na jinou fyzickou nebo

právnickou osobu.

Po dobu 3 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný

majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy.

Neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících

s čerpáním poskytnuté dotace, realizaci projektu či identifikačními údaji příjemce. V případě

změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy  
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nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran

či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

p) Při všech formách propagace projektu uvádět skutečnost, že se jedná o projekt spolufmancovaný

z rozpočtu městského obvodu (např. umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a zvát

vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice na plánované akce, organizované příjemcem

z prostředků poskytnuté dotace.

q) Do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby

do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu bankovního spojení, sídla

či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., oobchodních

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je povinen zaslat poskytovateli

informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, ato alespoň 1 měsíc přede

dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických

osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od

rozhodnutí příslušného orgánu, '

r) Do 15 dnů ode dne přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací je příjemce povinen

vyúčtovat a vrátit nevyčerpane' finanční prostředky na účet poskytovatele.

čl. V

Závěrečná ustanovení

. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce poruší rozpočtovou

kázeň. Účinky odstoupení nastávají ex tune.

V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet

poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží

poskytovatel a jeden příjemce.

. Poskytovatel je při nakládání sveřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona

v-vr

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejsmh předpisů.

Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele zveřejnit údaje o příjemci, dotační titul a výši

poskytnuté dotace.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jedná-li se osmlouvu,

na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti

dnem jejího uveřejnění vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon oregistru smluv),

ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí poskytovatel.

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

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pro řešení otázek touto smlouvou neupravených použijí přiměřeně

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„občanský Zákoník“). Zároveň však vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského

Zákoníku.

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

ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice

a Bartovice usnesením č. l 19/9/20 ze dne 18. června 2020.

Za poskytovatele

Datum: &QuCĚ. Šla—Lo

MístO: U“7T CRU/\ — CAmUA NHL}

Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta

Za příjemce

Datum: 41> Ž fut/LU

L ' 1

1‘1 , » ďWJJ/NOf/w Úl/l
Místo:

   Jarošlava Bergerová

předsedkyně

 

Ing. Anna Hálová

člen

 

 


