SMLOUVA
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Žatce
Článek 1
Smluvní strany
l. Město ŽATEC, IČ 00265781, DIČ CZ00265781
zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Hamousovou
nám. Svobody 1, 438
omerční banka a.s., pobočka Žatec
(dále jen „poskytovate
a
2. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Žatec z.s., U Hřiště 554, 438 01 Žatec, IČ 49120247
zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labe, oddíl L, vložka 1604
zastoupená předsedou Ing. Tomášem Petříčkem,
Bankovní spojení:
eská spoř
(dále jen „příjemc
uzavírají dle ustanovení §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 159 a následujících, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:
Článek 2
Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady města Žatce č. 437/20 ze dne 15.6.2020 a
v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účelovou dotaci pro rok 2020 v celkové výši
52.500,- Kč
(slovy: Padesát dva tisíc a pět set korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
Česká spořitelna,
a.s., pobočka Žatec, k financování nákladů na sportovní akc
ve výši 8.000,00
Kč a na opravy sportovního zařízení ve výši 44.500,00 Kč za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce roku, ve kterém byla poskytnut, tj. do
31.12.2020.
Článek 3
Financování
1. Účelová dotace (dále jen „dotace“) je poskytnuta výhradně za účelem financování nákladů přímo
souvisejících se sportovní akcí Oddílový přebor a opravami sportovního zařízení v roce 2020.
2. Dotace je poskytnuta jednorázově.
3. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít jen na úhradu nákladů uvedených v čl.3 odst.1.
4. Poskytnuté účelové finanční prostředky není možné převádět do následujícího roku.
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Článek 4
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít tuto dotaci za účelem financování nákladů souvisejících se sportovní akcí a opravami
sportovního zařízení v roce 2020.
b) Předložit poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to nejpozději do
31.1.2021. Při vyúčtování dotace budou městu předloženy kromě kopií účetních dokladů také ty
samé originál doklady ve výši poskytnuté dotace, přehled výdajů, bankovní výpisy související
s realizací akce. Hotovostní úhrady se dokládají kopiemi dokladů o platbě (faktury, paragony,
stvrzenky, PPD, útržky složenek. Všechny kopie dokladů musí být čitelné a nesmí se překrývat).
Závěrečná zpráva musí být podepsána statutárním zástupcem a orazítkována.
c) Umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Žatec provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence (ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů).
d) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši, je příjemce povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpané prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
e) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem nebo orgánem kontroly Městského
úřadu Žatec.
f) Vhodným způsobem prezentovat informaci o finanční podpoře Města Žatce, např.formou
uveřejnění v tisku.
Článek 5
Sankce
1. Pokud poskytovatel zjistí, že poskytnutá dotace byla příjemcem použita neoprávněně nebo při
zadržení peněžních prostředků (ust. § 22 odst.1, 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), uloží poskytovatel příjemci
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků (ust. § 22 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
2. V případě, že u dotací na projekt nebudou doloženy účetní doklady řádně, včas a ve stanovené
lhůtě, bude vyzván příjemce dotace o doplnění nebo opravení v náhradní lhůtě. V případě, že
tak neučiní ani v náhradní lhůtě, ale nejpozději do 20 dnů od jejího marného uplynutí, je toto
jednání považováno, dle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, za porušení rozpočtové kázně méně závažné a poskytovatel dotace uloží
příjemci odvod (ust. § 22 odst. 6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) takto:
 předložení vyúčtování dotace s prodlením do 7 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní
lhůty, uvedené ve výzvě poskytovatele dle smlouvy - 10% z částky dotace, která nebyla řádně a
včas vyúčtována
 předložení vyúčtování dotace s prodlením od 7 do 20 kalendářních dnů od marného uplynutí
náhradní lhůty, uvedené ve výzvě poskytovatele dle smlouvy - 50% z částky dotace, která
nebyla řádně a včas vyúčtována.
3. Příjemce je dále povinen zaplatit dle § 22 dost. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, za prodlení s odvodem, penále ve výši 1 promile z částky
uloženého odvodu za každý den prodlení ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
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rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele, nejvýše však do
výše uloženého odvodu (penále do 1.000 Kč se neuloží).
Článek 6
Ostatní ujednání
1. Zanikne-li smlouva vzájemnou dohodou nebo z důvodu zániku jedné nebo obou smluvních
stran, provede příjemce vyúčtování použitých finančních prostředků a do 15 dnů ode dne zániku
smlouvy jej předloží poskytovateli prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu v Žatci.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu příjemce), adresy, názvu projektu
a výše poskytnuté dotace.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce obdrží
jedno vyhotovení.
6. Smlouva splňuje podmínky zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejní poskytovatel tuto smlouvu v registru smluv (zákon o registru smluv).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Žatce č. 437/20 ze dne 15.6.2020.

V Žatci dne:

...........................................................
za Město Žatec

V Žatci dne:

..........................................................
za TJ Lokomotiva ŽATEC
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