statutární město Plzeň

Nadační fond Volejbal Plzeň

2021/005504

SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ

DOTACE

podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění.
I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Poskytovatel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
00075370
CZ00075370

2. Příjemce:

Nadační fond Volejbal Plzeň
nadační fond, zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl N, vložka 318
Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
06717659

Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

panem Mgr. Romanem Zarzyckým, 1. náměstkem
primátora města Plzně na základě plné moci ze dne 20.
listopadu 2018

panem Jaroslavem Šmídem, předsedou správní rady

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 295 ze dne 13. září 2021
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Plzně (dále jen dotace).
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Město Plzeň poskytne příjemci dotaci v celkové výši
Kč 98 000,(slovy devadesát osm tisíc korun českých),
kterou příjemce přijímá.

2.

Dotace je poskytována výhradně na krytí neinvestičních nákladů vzniklých příjemci
v souvislosti s pandemií koronaviru. Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze k účelům
vymezených smlouvou a žádostí o poskytnutí dotace. Dotaci nelze užít k odměňování
členů správních a dozorčích orgánů příjemce.
V pochybnostech o přípustnosti užití dotace na konkrétní akci se příjemce dotáže Odboru
sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.

3.

Příjemce může využít tuto dotaci na kompenzaci vrácených či převedených členských
příspěvků s vyúčtováním na náklady za pronájem, nákup drobného sportovního materiálu
a soustředění v roce 2021.
III.
PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE

1. Strany se dohodly, že poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. II. odst. 1. této
smlouvy, předloží-li příjemce nejpozději do 3. prosince 2021 originály účetních dokladů
s jednou kopií, které budou jednoznačně prokazovat využití účelu dotace na základě
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žádosti a v souladu s čl. II. odst. 3. (dále též „doklady“). Současně bude doložena úhrada
dokladů formou výpisu z běžného účtu nebo výdajového pokladního dokladu řádně
vyplněného podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
2. Dále dotace nebude poskytnuta pokud:
a) použití dotace bude v rozporu s platnými právními předpisy,
b) použití dotace není v souladu s žádostí a touto smlouvou,
c) nebude předloženo vyúčtování dotace podle čl. III odst. 1. této smlouvy,
d) příjemce bude jednat proti zájmům poskytovatele nebo poškodí jeho dobrou pověst,
e) tak rozhodne Evropská komise podle čl. IV. odst. 3. této smlouvy,
3. Po kontrole věcné a formální správnosti předložených dokladů převede poskytovatel na
účet příjemce částku podle čl. II. odst. 1. této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejich
poskytnutí, případně od písemného vysvětlení pochybností poskytovatelem vyslovených.
Originály účetních dokladů vrátí poskytovatel příjemci bez zbytečného odkladu.
IV.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Příjemce je povinen vést průkaznou a přehlednou účetní evidenci podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a účtovat
položky, na které má být dotace využita odděleně od ostatního svého účetnictví.
2. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho
příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a že není
s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů
za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že touto smlouvou dle jejich právního názoru není
poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské
unie. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným rozhodovat ve věcech
veřejných podpor je Evropská komise. Příjemce dále bere na vědomí, že pokud Evropská
komise případně zaujme v otázce existence veřejné podpory v této smlouvě odchylné
stanovisko, tj. rozhodne, že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory a tato veřejná
podpora není slučitelná s pravidly trhu EU, je dle příslušných předpisů EU příjemce
povinen vrátit získanou veřejnou podporu poskytovateli, a to za předpokladu, že mu byly
finanční prostředky již poskytnuty. Příjemce prohlašuje, že byl s touto okolností seznámen
a je s ní srozuměn.
4. Příjemce je povinen na všech propagačních materiálech o vlastní činnosti a účelu, na který
mu byla dotace poskytnuta, uvést logo města v souladu s pravidly. Logo města je
k dispozici na e-mailové adrese:
5. Pokud u příjemce dotace dojde k přeměně jeho právní formy anebo k jeho zrušení dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či k jiným změnám souvisejícím s poskytnutím
dotace je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele do 15 dnů.
V.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran.
2. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo v případě porušení povinnosti podle čl. III. odst. 2.
od smlouvy odstoupit.
3. K rozhodnutí o odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele je nutné usnesení
Zastupitelstva města Plzně.
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VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami
podepsanými dodatky. Smluvní vztah založený touto smlouvou stejně jako skutečnosti
touto smlouvou přímo neupravené se řídí obecnými předpisy českého práva a směrnicí
Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Plzně, v platném znění. Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se se zněním
směrnice seznámil (zveřejněna na webových stránkách města Plzně –
http://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace a zavazuje se s podmínkami v ní uvedenými
řídit.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu 3 výtisků, z nichž 2 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním
srozuměny, konstatujíce, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle
prosty jakékoli tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednávané podmínky za
oboustranně výhodné.
4. Za poskytovatele bude při plnění této smlouvy jednat Odbor sportu, Smart Cities
a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární
město Plzeň.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše později a
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.
V Plzni dne .....................................

V Plzni dne .....................................

..........................................................

..........................................................

Mgr. Roman Zarzycký
1. náměstek primátora města Plzně

Jaroslav Šmíd
předseda správní rady
Nadační fond Volejbal Plzeň
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