
MĚSTO HUMPOLEC

dálejenměsto nebo poskytovatel
a

TENISOVÝ KLUB LTC
HUMPOLEC Z. S,

zastoupené starostou Karlem Kratochvílem
a místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem
sídlem Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
IČO: 00248266, DIČ: CZ00248266

zastoupená jeho předsedou Ing. Liborem Novákem
sídlem Hálkova 1845, 396 01 Humpolec
IČO: 49029860

dále jen p řlj e m c e

uzavÍrajÍ podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a
§ 85 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

ČI I

Město poskytuje příjemci účelovou investiční dotaci ve výši 50.000,- KČ,
(slovy: padesáttisíc), a to na základě řádně podané žádosti ze dne 27.1.2021.
výše uvedená dotace bude v souladu s žádosti využita na akci: ,,Stavba sportovně edukačního
zařízeni v areálu LTC u rybníka Cihelna" (stavební povolenI č.j. MUHU/2127/2020/Hr s.z.
STAV/446/2020/HU).
Město se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci (na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy), a
to do třiceti dnů od uzavřeni smlouvy.

ČI. II

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze v souladu s účelem, uvedeným v či. I této smlouvy.

2. Nepřevádět dotaci na jiné fýzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu souvÍsejÍcÍ
s akci dle ČI. I.

3. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležeýcich faktur, pokladních dokladů.

4. Poskytnutou dotaci vyčerpat nejdéle do 31.12.2021, vyúčtovat nejpozději do 31.1.2022.
Vyúčtováni musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky-fotokopie účetních doHadů
(faktury, nebo doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie
dokladů o uskutečněni úhrad faktur - tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie
výdajových pokladních dokladů. Požadované informace příjemce předloží poskytovateli na formuláři,
který je přIlohou této smlouvy.

5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném terminu, je povinen tyto nevyčerpané
prostředky vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 10.2.2022.

6. příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, a to do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sÍdla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými
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změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve '·.
vztahu k poskytnuté dotaci. příjemce je dále povinen poskytovatele předem informovat o chystané "
přeměně nebo zrušení s likvidací. "

7. Pokud město qistí kdykoliv v průběhu čerpání a užIvánI dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně .
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., (např. použiti dotace k jinému než sjednanému účelu,
nepředložení vyúčtováni dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce
povinen celou dotaci vrátit na účet města, a to do 10 dnů poté, co bude poskytovatelem k vrácení dotace
vyzván.
příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům poskytovatele provádět kontrolu dodržováni
podmínek čerpáni a užití dotace.

8. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky
odvodu lneoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků/ za každý den prodlení, nejvýše však do
výše odvodu ve smyslu § 22 odst.8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

9. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti brán
zřetel.
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ČI III

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží dvě vyhotoveni a jedno
vyhotovení obdrží příjemce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (Zákon. o .registru .smluv). . . _ _ . , ._ _ _. _ . ..

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýrazněni textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

Dotace je ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se-
na ni všechna ust. tohoto zákona.

Příjemce je povinen vést dotaci odděleně ve svém účetnictví nebo v přehledu příjmů a výdajů. Odpovídá
za řádné vedení a viditelné označeni prvotních účetních dokladů prokazujÍcÍ celkové náklady akce.

přýemce je po dobu 5 let po skončeni akce povinen archivovat podkladové materiály (zejména žádost
vC. příloh; tuto smlouvu; originály dokladů prokazujících čerpání investic dotace; závěr finančního
vyúčtování akce; dokumentaci o zadáni veřejné zakázky, je-li zadávána).

přýemce se zavazuje, že v případě jeho přeměny či zrušení s Iikvidaci je povinen tuto dotaci vrátit do
15 dnů od rozhodnuti o přeměně Či zrušení s likvidací, nedohodne-li se s poskytovatelem dotace jinak.
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DOLOŽKA
Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č.
307/17/ZM/2021 ze dne 28. 04. 2021 ve smyslu § 85 písm. C) zákona Č.128/2000 Sb. o obcích.

V Humpolci dne dtt dč 2021

Ing. Libor Novák, předseda
LTC Humpolec z.s.

(příjemce)

Karel Kratochvň, starosta města
Ing. VlasUmil Brukner, místostarosta

Město Humpolec
(poskytovatel)

Příloha: vzQř vYýčtovánÍ



Vyúčtováni poskytnuté investiční dotace z rozpočtu Města Humpolce
na rok 2021

Příjemcem pňjaĹá dotace

příjemcem vyčerpáno

příjemcem nevyužito

Vráceno na účet Města Humpolce

7úřtnvání dMacm řá<tkÁ v KČ

n Oseznam aoKIaau:
Poř. Číslo Text účetního případu Částka v KČ Uhrazeno
číslo účetního

dokladem Dne:dokladu číšo

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem
Poznámka.' tabulka je uvalena ve zkrácené verzi

POVINNÉ PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY k POSKYTNUTÉ DOTACI

Příloha č. l: přehled povinné publicity, která se vztahuje k poskytnuté dotaci
(pozvánky, plakáty, bannery, sdělovací prostředky apod.)

Příloha č. 2: Fotodokumentace aktivit hrazených z poskytnuté dotace
(na CD-romu, Hash disku ap®.)

Příloha č. 3: Vyúčtováni poskytnuté investiční dotace z rozpočtu Města Humpolce
(žadatel doloží kopie účetních dokladů a kopie dokladů o úhradě; originály všech
dokladů musí žadatel archivovat po dobu pěti let a na vyžádání je poskytovateli
předložit)

Datum:

Zpracovatel (jméno, přÍjmeni, telefon, e-mail):

Schválila: (jméno, přIjmenI statutárního zástupce):

Městský úřad Humpolec
MUHU/18424/2021/ EO
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Podpis, razítko:
Městský Úř.?c! !-'!-!'n;)o|ec

Zpíäc.:

'°"°' 24. 05. 2021
čj:MUHU/

'ok' 1/ S'"·'·
Sp..:r:.:

příl.: Strež.:

humpvp21j006xc


