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18 Smlouva
o poskytnutí daru z rozpoČtu města Chebu na rok 2022

Snilouva se uzavírá mezi:

Dárcem:
Sídlo:
Telefon, fax:
IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
VS:
(dále jen dárce)

a
Obdarovaným:
Bydliště/Sídlo:
Telefon, fax:
IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen obdarovaný)

město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20

00253979
CZ00253979
starostou Mgr. Antonínem Jalovcem
Komerční banka Cheb

Nadace Schola Ludus
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 02

25229711

Mgr. Zdeňkem Hrkalem, předsedou správní rady

uvedené subjekty ujednaly následující:

I.
Výše daru a jeho účel, forma a termín splatnosti

l, Na základě usnesení ZNI číslo 250/31/2021 ze dne 16.12.2021 udělí dárce obdarovanému
finanční dar ve výši: 200.000 KČ slovy: dvě stě tisíc korun českých.

2. Dar je poskytován za účelem: podpory aktivit, které jsou v souladu se zaměřením
obdarovaného:

· napomáhat rozvoji výuky a vzdělanosti;
· podporovat dosahování mimořádných výsledků při výuce a studiu;
· podporovat aktivity a hodnoty, které jsou v souladu se zaměřením nadace.

3. Peněžní prostředky ve shora uvedené výši budou obdarovanému uvolněny do 14 dnů po
uzavření této smlouvy jednorázově, a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet uvedený v této smlouvě.

II.
Základní povinnosti obdarovaného

l. Obdarovaný je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému
v článku I. této smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým
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nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s naplnění poslání obdarovaného
uvedeného v ČI. I. Poskytnuté peněžní prostředky nelze čerpat na mzdy pracovníků
nebo fůnkcionářů obdarovaného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiná

.podobná plnění, nekorespondující s účelem poskytnutí tohoto daru.

2. O užití poskytnutých finančních prostředků vede obdarovaný samostatnou průkaznou
evidenci.

3. Obdarovaný je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet dárce, jestliže
budou použity najiný účel, než je uvedeno v ČI. I., a to do 15 dnů ode dne, kdy se obdarovaný
o této skutečnosti dozví.

III.
Důsledky porušení závazků obdarovaného - sankční ujednání

l. Jestliže obdarovaný nesplní některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2. tohoto článku, má dárce
právo od obdarovaného požadovat, aby ve lhůtě, kterou dárce stanoví, poskytnuté peněžní
prostředky či jejich část vrátil. Pokud obdarovaný ve stanovené lhůtě požadované prostředky
nevrátí, považuji se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Obdarovaný je v takovém případě povinen zaplatit penále ve výši
odpovídající l %0 (slovy: jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení.

2. Pokud obdarovaný použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než
je uveden v článku I. této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část)
za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a obdarovaný je povinen je vrátit a zaplatit dárci penále ve výši l %0 (slovy: jednoho
promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly
připsány na účet obdarovaného, do dne jejich opětovného připsání na účet dárce.

3. Pokud z důvodu podstatného porušeni této smlouvy ze strany obdarovaného dárce
od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté
za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Obdarovaný je v takovém případě povinen veškeré poskytnuté finanční prostředky
dárci vrátit a zaplatit penále ve výši 1 %0 (slovy: jednoho promile) neoprávněně použitých
prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány na účet obdarovaného, do dne
jejich opětovného připsání na účet dárce.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede obdarovaný formou
bezhotovostního převodu na uvedený účet dárce.

IV.
Kontrola vyuŽití daru

l. Dárce si vyhrazuje právo provést u obdarovaného tohoto daru veřejnosprávní finanční
kontrolu čerpáni a využívání daru, podle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržení podmínek, za kterých byl dar
poskytnut.
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2. Obdarovaný je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit
kontrolním orgánům k nahlédnuti originály všech účetních dokladů týkajících se čerpání
tohoto daru.

3. " Za splnění účelu, na který byl dar poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného
vyúčtování, odpovídá statutární zástupce obdarovaného, který tuto skutečnost zároveň
písemně potvrdí.

V.
Závěrečná ustanovení

l. Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi právními předpisy, které upravují
poskytování prostředků z rozpočtu města Cheb i se všemi obecně závaznými, souvisejícími,
právními normami a že veškeré uvedené údaje a veškerá prohlášení, která uvedl v souvislosti
s tímto darem, jsou pravdivá.

2. Obdarovaný je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat dárce o jakékoliv
změně v údajích, uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, a o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, smlouvy
včetně výše poskytnutého daru.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Změny, úpravy a doplňky této smlouvy jsou možné na základě odsouhlasení obou smluvních
stran pouze formou písemných, ve vzestupné řadě číslovaných, dodatků, které potvrdí
oprávnění zástupci obou smluvních stran. K ústnímu ujednání se nepřihlíží.

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Dárce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu
s uvedeným zákonem. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden
obdrží obdarovaný a tři dárce.

7. Obdarovaný i dárce prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tato smlouva je projevem jejich
svobodné a omylu prosté vůle.

datum2 5. 02. 2022
,/'q..::.\. C) - l, l

město
zastoupené starosťou \8 ,..-
Mgr. Antonínem Jalovcem

NADACE SCAOLA LUDUSdatum:R ľ 2o2j -,, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

obdarovaný:
Nadace Schola Ludus
zastoupená předsedou správní rady
Mgr. Zdeňkem Hrkalem
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