Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 35/2022/S
uzavřená podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
Poskytovatel:
Obchodní název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
starostou města PaedDr. Jiřím Kulhánkem
00261912
CZ00261912
Komerční banka Kadaň
1725441/0100

Příjemce:
Obchodní název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

TJ Slávie Kadaň, p.s.
Na Průtahu 1855, 432 01 Kadaň
Ing. Martinem Doksanským
14429101
Komerční banka
123-6377970207/0100

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města
Kadaně č. 10/2022 a 12/2022 ze dne 31.3.2022 ve výši 200.000,- Kč (slovy:
dvěstětisíckorunčeských)

III. Účel smlouvy
Účelem poskytnutí dotace je:

činnost plaveckého klubu

IV. Platební podmínky
Částka uvedená v článku II. bude převedena jednorázově v plné výši na účet příjemce
uvedený v čl. I. této smlouvy a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření.

V. Práva a povinnosti příjemce dotace
1. Příjemce se zavazuje, že:
a) prostředky z poskytnuté dotace použije do 31.12.2022, a to výhradně na účely
uvedené v článku III. této smlouvy
b) doloží poskytovateli nejpozději do 31.1.2023 účel a způsob čerpání prostředků
z poskytnuté dotace (vyúčtování dotace).
c) vrátí všechny prostředky z poskytnuté dotace, které nebyly prokazatelně využity do
31.12.2022 nebo u nichž nebyl do 31.1.2023 prokazatelně doložen účel a hodnota
čerpání nebo ty prostředky, které nebyly použity na účely uvedeny v článku III.
Příjemce je povinen vrátit nevyužité prostředky na účet poskytovatele uvedený v čl.
I. smlouvy a to nejpozději do 15 dnů ode dne lhůty pro předložení vyúčtování
uvedené v písm. b) tohoto ustanovení.
d) umožní poskytovateli nahlédnout do svého účetnictví a dalších dokladů tak, aby
bylo možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpání dotace a následně
zjistit užití věcí a práv z dotace pořízených
2. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího.
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm.
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit řádné a
oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto
zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady o
účetnictví byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a
výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačně
uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením
„hrazeno z rozpočtu Města Kadaň“. Příjemce uvede toto označení zejména na
výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur a zjednodušených
daňových dokladech.
4. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce,
jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny
příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce
povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.
VI. Sankce
1. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. V odst.1 písm.
a) této smlouvy a příjemce tyto prostředky nevrátí na účet poskytovatele ve lhůtě
uvedené v čl. V. odst. 1 písm. c), dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. V případě, že příjemce poruší některou z povinností uvedených v čl. V odst. 1 písm.
a)-b), dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu stanoveném v čl. V odst. 1 písmeno b)
této smlouvy, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny uznatelné náklady dle
položkového rozpočtu v žádosti, dopustí se porušení rozpočtové kázně až v případě, že
nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 7 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele, pokud ve výzvě nebude stanoveno jinak.
4. Za porušení rozpočtové kázně specifikované níže uloží poskytovatel příjemci odvod
v této výši:
a) předložení vyúčtování dotace s prodlením do 7 kalendářních dnů od data
uvedeného v čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy 10% z celkové poskytnuté dotace
b) předložení vyúčtování dotace s prodlením nad 7 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě 50% z celkové poskytnuté dotace
c) předložení doplněného vyúčtování dotace s prodlením více než 7 dní od marného
uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě poskytovatele dle čl. VI. odst. 3
smlouvy k doplnění vyúčtování 100% poskytnuté dotace
5. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet
poskytovatele.
VII. Ostatní ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění podle zvláštního zákona.
S tímto postupem příjemce souhlasí.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Správce osobních údajů zpracovává údaje žadatele za účelem žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu města. Tyto údaje správce nikam nepředává, osobní údaje se
zpracovávají jen po dobu nezbytně nutnou, stanovenou spisovým a skartačním řádem.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro
poskytovatele a jedno pro příjemce.
5. Vzorová smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Kadaně č. 163/2021
ze dne 16.12.2021.

V Kadani dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

-------------------------PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta města

----------------------------

