
tnutí  mimořádné  nein

Smlouva se uzavirá mezí :

Poskytovatelem: město Cheb

města

Sí dlo:

Telefon:

tČ o:
DIČ :

náměstí  Krále Jiří ho z Poděbrad lll4.350 20 Cheb

354 440 rt1,

00253979

c200253979

Datová schránka: a8gbnyc

Zastoupený: starostou Mgr. Antoní nem Jalovcem

Bankovní  spojení :  Komerč ní  banka Cheb a. s., poboč ka Cheb

Č í slo ú č tu:

Variabilní  symbol:  3783122027

(dále jen poskytovatel)

Pří jemcem:

Sí dlo:

Telefon, e-mail:

tČ o:
Zastoupený:

Bankovní  spojení :

Č í slo ú ětu:

(dále jen pří jemce)

Městský dechový orchestr při Zek| adní  umělecké  š kole Jindřicha Jindřicha

Cheb, spolek

Židovská 40618,350 02 Cheb

r4095955

Jiří m Smitkem

uvedené  subj ekty ujednaly následuj í cí  :

I .

Výš e dotace a její  ú č el, forma a termí n splatnosti

1. Nazákladě usnesení  ZM č í slo 8713612022 ze dne 28. dubna 2022udě| i poskýovatel

pří jemci dotaci ve výš i:  500.000,-Kč , slovy pět set t isí c korun č eských.

2.Dotaceje poskýovánazaú č elem zajiš tění  č innosti spolku v roce 2022.

3. Peněž ní  prostředky ve výš i dotace budou pří jemci uvolněny do 15 dnů  po nabytí  ú č innosti té to

smlouvy jednorázově, a to formou bezhotovostní ho převodu na jeho bankovní  ú č et uvedený

v té to smlouvě.
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3.

il.
Zák| adní  p ovin n osti p ří j emc e

Pří jemce se zavazujepouž í t finanč ní  prostředky výhradně na výdaje spojené  s č inností  spolku
v roce 2022v souladu s platnou směrnicí  města Cheb.

Pří jemce je povinen použ it poskýnuté  finanč ní  prostředky výhradně k ú č elu uvedené mu
v č lanku I . odst. 2 zapodmí nek uvedených v I I . odst. 1 té to smlouvy a vyč erpat je nejpozději
do 31'12. pří sluš né ho roku. Tyto prostředky nesmí  poskýnout j iným právnickým nebo

ýzickým osobám, pokud nejde o ú hrady spojené  s rea| izaci projektu, na který byly
poskýnuty. Poskytnuté  peněž ní  prostředky nelze č erpat na dary, mzdv pracovní ků  nebo
funkcionďů  pří jemce č i pří jemce samotné ho, pená| e, ú roky z ú věrů , náhrady š kod, pojistné ,
pokuty a j inápodobná plnění , nekorespondují cí  s ú č elem poskýnutí  té to dotace.

Pří jemce dotace se zavazýe zajistit niž e uvedenou propagaci města Chebu jako
poskytovatele předmětné  dotace. Propagaci města Chebu se pří jemce zavazuje zajistittakto:
a) Formou vizuální  propagace:

při konrí ní  akce umí sti ptezentač ní  poutač  nebo znak města Chebu na pódiu nebo v mí stě
koncentrace cí lové  skupiny osob, znak bude vypů jč en z Turistické ho infocentra

b) Formou webové  propagace:
prostřednictví m webu pří j emce, dostupné  na adrese http:  l l www.zuscbeb.czl .

U propagace musí  bývž dy uveden ěasový interval nebo termí n její ho uskuteč nění .

Pří jemce se dále zavazuje, ž e uveřejněný znak města Chebu, bude graficky vyveden
v souladu s komunikač ní m manuálem města Chebu. Na vyž ádrí ní  bude zas| án schválený
vzor městské ho znaku odborem š kolství ' tělovýchovy a kultury pří jemci.
U propagace musí  bývž dy uveden č asový interval nebo termí n její ho uskuteč nění .

4, o už ití  poskýnutých finanč ní ch prostředků  vede pří jemce samostatnou prukaznou evidenci.

5. V pří padě, ž e pří jemce za ziskané  finanč ní  prostředky poří dí  hmotný majetek, je povinen,
pokud to charakter majetku umož ňuje, kaŽdýjednotlivy kus tohoto majetku viditelně označ it
samolepkami s textem,,Poří zeno za podpory města Chebo., které  mu v odpoví dají cí m poč tu
kusů  vydá odbor otganizač ní  Městské ho ú řadu Cheb.

6. Pří jemce je povinen prové st a předlož it záv&eč né  vyú č tovarrí  dotace, a to nejpozději do 3l .1 .

následují cí ho roku. Při rryú č tování  předlož í  pří jemce odboru š kolství , tělovýchovy a kultury
Městské ho ú řadu v Chebu _ garantu smlouvy, kopie ú č etní ch dokladů  ve výš i poskytnuté
dotace' dokládaj í cí ch j  eho pouŽití  a ř ádné  uLt azeni.

7. Nevyč erpané  finanč ní  prostředky z dotaceje pří jemce povinen vrátit do 31.1. následují cí ho
roku formou bezhotovostní ho převodu na ú č et poskýovatele vedený u Komerč ní  banky, a.s.
(viz výš e).

8. Pří jemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté  finanč ní  prostředky na ú č et poskýovatele,
jestliž e odpadne ú č el, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů  ode dne,
kdy se pří jemce o té to skuteč nosti dozvi,
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3.

4.

t.

I I I .

č esfuá prohláš ení  a dalš í  povinnosti pří jemce dotace

Pří jemce prohlaš uje, ž e vš echny ú daje, které  uvedlv té to smlouvě, jsou pravdivé  a ú plné .

Pří jemce prohlaš uje, Že se nenacházi v ú padku č i likvidaci. Pří jemce se zavazuje,

ž ebezodk| adně informuje poskytovatele o hrozicim ú padku ďnebo ú padku ďnebo zahájeni

insolvenč niho Í izeni. Pří jemce . právnická osoba - se souč asně zavazuje pí semně informovat

bezodkladně poskýovatele v pří padě přeměny právnické  osoby a je povinen si vyŽádat

pí semný souhlas poskytovatele s touto přeměnou. Pří jemce _ právnická osoba _ se dále

zavazlje bezodkladně informovat poskýovatele ohledně zruš ení  právnické  osoby s likvidací .

V pří padě, ž e je pÍ í jemcem fyzická osoba, prohlaš uje, ž e mu nebyl soudem nebo správní m

orgánem ke dni podpisu té to smlouvy' pravomocně ulož en zákaz č innosti tykajici se projektu.

V pří padě poruš ení  povinností  dle tohoto odstavce je poskytovatel oprávněn odstoupit

od smlouvy.

Pří jemce prohlaš uje, ž e nemá ž ádné  závazky vů č i orgánů m veřejné  správy po lhů tě

splatnosti, zejmé na daňové  nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistné m a na penále

na veřejné  zdravotní  pojiš tění , na pojistné m a penále na sociální  zabezpeč ení  a pří spěvku

na státní  polit iku zaměstnanosti, odvody za poruš ení  rozpoč tové  kázné  č i dalš í  nevypořádané

finanč ní  závazky z j inýchprojektů .

Pří jemce prohlaš uje, ž e jako ýzická osoba, pří padně jako právnická osob, resp. její  statutární

orgán, nemá v trestní m rejstří ku zé anatt o odsouzeni zatrestný č in, jehož  skutková podstata

souvisela s.předmětem podnikání  pří jemce dotace, nebo pro trestný č in, jehož  skutková

podstata souvisela s předmětem podnikání  pří jemce, nebo pro trestný č in hospodářský anebo

trestný č in proti majetku ve smyslu zákona ě. 4012009 Sb., trestni zákonik, ve zněni

pozdějš í ch předpisů  a zákona č . 4I8l20I1 Sb., o trestní  odpovědnosti právnických osob,

ve znění  pozdějš í ch předpisů .

IV.

Dů sledky poruš ení  závazků  pří jemce _ sankč ní  ujednání

1. Jestliž e pří jemce nesplní  některou ze svých povinností  stanovených touto smlouvou,

nespoč í vají cí  vš ak v neoprávněné m použ ití  prostředků  dle odst. 2 tohoto č lánku' má

poskytovatel právo od pří jemce pož adovat, aby ve lhů tě, kterou poskýovatel stanoví ,

poskýnuté  peněž ní  prostředky č i jejich č ást vrátil. Pokud pří jemce ve stanovené  lhů tě

pož adované  prostředky nevrátí , považ l$í  se tyto prostředky za zaďtž ené  ve smyslu zál< ona

o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ' Pří jemce je v takové m pří padě povinen

zap| atit penále ve výš i odpoví dají ci I  o/oo (slovy: jednomu promile) zaďrž ovaných prostředků

zakaž dý den prodlení .

2. Pokud pří jemce použ ije poskýnuté  prostředky (pří padně jejich č ást) kjiné mu ú č elu, než

je uveden v č lánku I . a I I . té to smlouvy, nebo v pří padě poÍ í zeni hmotné ho majetku tento

neoznač iv souladu s č lánkem I I . odst. 8. té to smlouvy, považ uji se týo prostředky (pří padně
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4.

jejich č ,ást) zaprostředky neoprávněně použ ité  ve smyslu zákota o rozpoč tových pravidlech

ú zemní ch rozpoč tů , a pří jemce je povinen je vrátit a zap| atit poskýovateli penále ve výš i

1 % o (slovy: jednoho promile) neoprávněně použ itých prostředků  zakaŽďý den uplynulý ode

dne, kdy byly připsány na ú č et pří jemce' do dne jejich opětovné ho připsání  na ú ěet

poskytovatele.

Pokud z dů vodu podstatné ho poruš ení  té to smlouvy ze strany pří jemce poskýovatel

od smlouvy odstoupí  ďnebo dojde ke zruš ení  smlouvy, považ uji se veš keré  finanč ní

prostředky do té  doby poskýnuté  zaprostÍ edky neoprávněně použ ité  ve smyslu zákona

o rozpoětových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů . Pří jemce je v takové m pří padě povinen

veš keré  poskýnuté  finanč ní  prostředky poskytovateli vrátit a zap| atit penále ve výš i 1% o

(slovy: jednoho promile) neoprávněně použ itých prostředků  zakaž dý den uplynulý ode dne,

kdy byly připsrí ny na ú ěet pří jemce, do dne jejich opětovné ho připsaní  na ú č et poskýovatele.

Za jednorázové  poruš ení  jednotlivé  nepeněŽité  povinnosti pří jemce stanovené  touto

smlouvou, a to zejmé na z dů vodů  uvedených v ustanovení  č lanku VI . odst. 4 té to smlouvy,

se sjednává smluvní  pokuta ve qýš i I5oÁ z poskytnuté  dotace. Pří jemce je povinen uhradit

poskytovateli tuto smluvní  pokutu na zák| adé  výzw, ve které  poskytovatel rovněž  označ í

povinnost, která byla poruš ena. Pokud pří jemce po obdrž eni ýzvy k ú hradě smluvní  pokuty

(č i předtí m) odpoví dají cí  povinnost splní  bezzbyeč né ho odkladu, zváž i poskytovatel sní ž ení

č i prominutí  pokuty. Pokud pří jemce povinnost, za jejiŽ nesplnění  pos$rtovatel pož aduje

zap| acení  smluvní  pokuty, bez zbyeč né ho odkladu nesplní , má poskýovatel právo

pož adovat, a pří jemce povinnost zap| atit, smluvní  pokutu opakovaně, ato vŽdy po měsí ci

prodlení  se splnění m té to nepeněž ité  povinnosti. Uplatnění  ustanovení  o smluvní  pokutě

nelyluěujeprávo poskytovatele uplatnit sankce stanovené  v odst. I  až 3 tohoto č lánku.

Veš keré  platby jako dů sledky poruš eni závazk.Ů provede pří jemce formou bezhotovostní ho

převodu na uvedený ú č et poskytovatele.

V pří padě, ž e pÍ ijemce nebude plnit ú č el, na kteý mu byla dotace poskýnuta, ato z dů vodu

zásahu vyš š í  moci, kter;ý prokž tž e, neuplatní  poskytovatel postup podle výš e uvedených

odstavců  | , 3 a 4 tohoto č lánku. Tí mto ustanovení m nejsou dotč ena ostatní  ujednání  té to

smlour,rr.

v.
Kontrola vyuŽití  dotace

1. Město Cheb si vyhrazuje právo prové st u pří jemce té to dotace veřejnosprávní  ť rnanč ní

kontrolu č erpání  a vyuŽí vání  dotace, podle zákona č ,, 32012001 Sb., zákon o finanč ní

kontrole, ve znění  pozdějš í ch předpisů , se zaměření m na dodrž ení  podmí nek, za kteých byla

dotace poskytnuta.

5.

6.
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2. Pří jemce je povinen v rámci výkonu kontrolní  č innosti dle odst. 1 tohoto č lánku předlož it

kontrolní m orgánů m k nahlé dnutí  originály vš ech ú č etní ch dokladů  týkají cí ch se č erpání  té to

dotace.

3. Za sp| nění  ú č elu, na kteý byla dotace poskýnuta) a za pravdivost i správnost závěreč né ho

vytiětovaní , odpoví dá statutární  zástupce pří jemce, který tuto skuteč nost zětroveí  pí semně

potvrdí .

vI .
Ukonč ení  smlouvy

Tato smlouvamiŽe byt ukonč ena:

a) Dohodou smluvní ch stran nebo

b) odstoupení m od té to smlouvy z dů vodu poruš ení  povinností  smluvní  strany

vyplyvají cí ch zté to smlouvy nebo zjiných dů vodů  stanovených obč anským zákoní kem

ďnebo zákonem ě. 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole' ďnebo zé kotem č .25012000 Sb.,

o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , a to za podmí nek uvedených v tomto

č lánku.

V pří padě, ž e poruš ení  smlouvy mů ž e bý napraveno a neplní cí  strana tak neuč iní  ani

do 14 kalendařní ch dnů  po obdrž eni výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní  strana oprávněna

odstoupit od té to smlouvy doruěení m pí semné ho oznámeni smluvní  straně, která poruš ila

svoji povinnost. Nemů Že-li bý poruš ení  povinností  napraveno nebo jedná-li se o podstatné

poruš ení  smlouvy, je strana, která smlouvu neporuš uje, oprávněna odstoupit od té to smlouvy

s okamŽitou ú č inností

Poskýovatel je kromě dů vodu uvedených v ustanovení  č lanku VI . odst. 4 té to smlouvy

oprávněn od té to smlouvy odstoupit z dů vodů  na straně pří jemce, a to zejmé na v pří padě,

ž epo uzavření  té to smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteč nost, která poskytovatele

opravňuje dotaci nebo její  č ást odejmout. Takovými skuteč nosti jsou napří klad zjiš tění

poskytovatele, Že ú daje, které  mu sdělil pří jemce, a které  měly vliv na rozhodnutí

o poskýnutí  dotace, jsou nepravdivé .

Podstatným poruš ení m srnlouvy opravňují cí m poskytovatele odstoupit s okamž itou ú č inností

od té to smlouvy jsou zejmé na následují cí  skuteč nosti:

a) jestliž e pří jemce neuskuteč ní  dotovanou aktivitu tak, jak se z,aváza|  a jak bylo dohodnuto

ve sm| ouvě nebo v prů běhu její  rea| izace, jedná v rozponr s obecně platn.ými právní mi

předpisy;

b) pří jemce řádně neeviduje a neudrŽuje výstupy projektu v nezměněné  podobě po dobu

nejmé ně tří  let od ukonč eniýzí cké rea| í zace projektu;

c) pří jemce nenakládá s majetkem zí skaným zté to finanč ní  pomoci s pé č í  řádné ho

hospodaře ďnebo majetek zatěŽuje věcnými právy třetí ch osob vč etně práv zástavnich;

d) pří jemce pí semně neinformuje poskýovatele po dobu tří  let ode dne vyú č tování  dotace

bezzbyeěné ho odkladu o změnách své ho názvu, sí dla a dalš í ch identifikaění ch dokladů ;

e) pří jemce nedodrŽí  termí n dokoněení  rcalí zace projektu;
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pří jemce nedodá ve stanovené m termí nu č i nedodrŽí  stanoveným termí n vyú č tování

celkové  rca| izace proj ektu ;

g) pří jemce opakovaně neumož ní  kontrolu projektu ze strany poskytovatele;

h) nedokáž ou-li se smluvní  strany v přiměřené  lhů tě dohodnout na změné  rozsahu nebo

ú ěelu projektu, a taková dohoda je nutná z dů vodu odstranění  překáŽek znemoŽňují cí ch

dodrž ení  předměfu té to smlouvy řádně a vč as.

5' Poskýovatel se vyhrazuje právo přeruš it platby dotace ďnebo pož adovat ú plné  nebo č ásteč né

vrácení  vyplacené  č ástky (č ástek), a to v pří padě, Že pří jemce podstatným způ sobem poruš í

povinnosti stanovené  touto smlouvou.

6. Tato smlouva se ruš í  ke dni doruč ení  odstoupení  druhé  straně. odstoupení m vš ak není  dotč en

nií rok na náhrady ú jmy nebo smluvní  pokuty dle té to smlouvy.

t.

VI I .
Zá* ěreč ná ustanovení

Pří jemce prohlaš uje, ž e se řádně seznámil se vš emi právní mi předpisy, kÍ eré  upravují

poskytování  dotací  zrozpoč tu města Cheb i se vš emi obecně závaznými' souvisejí cí mi,

právní mi normami a Že veš keré  uvedené  ú daje a veš kerá prohláš ení , která uvedl v souvislosti

s touto dotací , jsou pravdivá.

Pří jemce je povinen bez zbyteč né ho prodlení  pí semně informovat poskytovatele o jaké koliv

změně v ú dají ch, uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, a o vš ech okolnostech, které

mají  nebo by mohly mí t vliv na plnění  jeho povinností  podle té to smlouvy.

Pří jemce byl informován o skuteč nosti, ž e poskytovatel mů ž e zveřejnit jeho jmé no (obchodní

jmé no) a adresu, dotač ní  t itul a výš i poskýnuté  dotace v souladu se zií konem č . 10611999

Sb., o svobodné m pří stupu k informací m, ve zněni pozdějš í ch předpisů , a zákonem č .

I | OlzOtg Sb., o zpracování  osobní ch ú dajů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , a NeŘÍ zpNÍ vt
EVROPSKÉ Ho penLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dne27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto ú dajů

a o zruš ení  směrnice 95l46lEs.

Pří jemce byl informován o skuteěnosti, ž e poskytovatel má pověřence pro ochranu osobní ch

ú dajů  (Ing. Květa Balgová, e.mail:  poverenec@cheb.cz,te| .354 440 l11).

Pří jemce dotace bere na vědomí , ž e poskytovatel dotace, zveÍ ejní  smlouvu o poskytnutí

dotace i její  pří padné  dodatky na své  ú řední  desce způ sobem umoŽňují cí m dálkouý pří stup.

Veřejnoprávní  smlouva o poskýnutí  dotace nebo návratné  finanč ní  výpomoci do qýš e

50 000 Kě se nezveřejňuje. Veřejnoprávní  smlouva vč etně dodatků  bude uveřejněna nejmé ně

po dobu 3 let ode dnejejí ho zveřejnění .

5. Pří jemce není  oprávněn započ í st svojí  pohledávku za poskyovatelem, a to ani č ást své

pohledávky, vč etně pohledávek zí skaných postoupení m, proti jaké koliv pohledávce
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posk)rtovatele za

smlouvy ďnebo

na třetí  osobu.

6. Pokud tato smlouva č i zvláš tní  obecně závazný předpis nestanoví  j inak, ří dí  se vztahy dle té to

smlouvy pří sluš nými ustanovení mi zákona č . 25O120OO Sb., o rozpoětoqých pravidlech

ú zemní ch rozpoč tů ' ve znění  pozdějš í ch předpisů , ustanovení mi $ 159 a násl. zákona

č .500/2004 Sb., správní  řád, ve zné ni pozdějš í ch předpisů  a dále přiměřeně ustanovení mi

zákona č . 89 l2OL2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozděj š í ch předpisů .

7. V pří padě doruč ování  dokumentů  se zařádně doruč ené  povaŽují  té ž  dokumenty doruč ené

prostřednictví m datové  schránky. Doruč uje-li se způ sobem podle zé kona č . 300/2008 Sb.,

v platné m zněni, ustanovení  j iných právní ch předpisů  upravují cí  způ sob doruč ení

se nepouž ijí . Dokument, ktery byl dodan do datové  schránky, je doruč en okamž ikem, kdy

se do datové  schránky přihlásí  osoba, která má s ohledem na rozsah své ho oprávnění  pří stup

k dodané mu dokumentu. Nepřihlásí -li se tato osoba do datové  schránky ve lhů tě 10 dnů  ode

dne, kdy byl dokument dodán do datové  schránky, považ uje se tento dokument za doruč ený

poslední m dnem té to lhů ty. Takové to doruěení  dokumentu má stejné  právní  ú č inky jako

doruč ení  do vlastní ch rukou.

8. Poskytovatel prohlaš uj e, Že poŽaduje uzavření  smlouvy pí semnou formou a Že j í  nechce byt

vánán, nebude-li pí semná forma smluvní mi stranami dodrž ena. Toté Ž platí  o veš kerých

pří padných dodatcí ch k té to smlouvě č i změnám té to smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní ch stran a je vyhotovena ve č tyřech

stejnopisqch, znichž jeden obdrž í  pří jemce a tři poskýovatel.

Smlouva, vzhledem k výš i hodnoty její ho předmětu (50 t is. Kč  a ví ce bez DPH), spadá do

rež imu zé kona č .340/2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv,

uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, nabývá ú č innosti nejdří ve dnem uveřejnění

prostřednictví m registru smluv podle uvedené ho zé kona, PoskytovateI  se zavazuje realizovat

zveřejnění  té to smlouvy v předmětné m registru v souladu s uvedeným zákonem.

l0.Pří jemce i posk} .tovatel prohlaš ují  a stvrzují  svými podpisy, Že tato smlouva je projevem

jejich svobodné  a omylu prosté  vů le.

pří jemcem,anení oprávněnpostoupitjakákolivprávaapovinnostizté to
v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zří dit smluvní  zástavní  právo

datum: 0 5, 05 

zastoupené  sta

M gr. Antorí í rreiň. J alQvcem

i' , '--' 
"l"u

poskýovate pří jemce:

.,'esto Cheb Jiří  Smite

datum: 1. "ý % t-z-

- MDo přizUŠ
Zidovská 8 Cheb, spolek
Zidovská'406/8, 350 02. Cheb

lC: taO 95 955
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