
c. smlouvy 2022-73/310-1

Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Stara Bela

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1308/8

729 30 Ostrava

IČ: 008-15451

DIČ: czoos45451

jednající Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127. 724 00 Ostrava — Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.. Číslo účtu: 27—1645817389/0800

jako pov/c_r/orale/ investiční dotace (dá/ejen poskytovatel)

Zl

Junák — český skaut, středisko Stará Bělá, pobočný spolek

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,

vložka 38392

zastoupen vedoucím střediska panem _

se sídlem Blanická 134/130, 724 00 Ostrava

IČ: 62348116

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2200537143/2010

jako příjemce investiční dotace (dá/ejen příjemce)

se dohod/ji'

Obsah smlouvy

 

čl. |

Úvodní ustanovení

1, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se

skutečností v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů

oznámí písemně bez prodlení nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně.

2. Příjemce je povinen oznámit písemně poskytovateli rovněž veškeré změny. týkající se

obsahově častí dále uvedeného projektu, které nastanou v průběhu realizace, dále změny

související s čerpáním dotace, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3. Příjemce prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy není podnikem v obtížích v souladu s čl.

2 odst. 18 Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014. kterým v souladu 5 články

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určitě kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem.



4. Příjemce čestně prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy vůči němu nebyl vydán Komisi
(EU) mkasm příkaz k navrácení neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí

Komise (EU), jímž byla vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou

s vnitřním trhem.

ČI. ll

Předmět smlouvy

]. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace příjemci z rozpočtu

poskytovatele (dále jen .,dotace'é). Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora

poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostravy. městského obvodu Stará Bělá.

2. Poskytnutí dotaceje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů.

3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), se všemi právními důsledky s tím

spojenými a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

CI. Ill

Účel dotace

l. Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci na náklady spojené s realizaci

projektu:

„Stavební úpravy skautské klubovny“ (dále jen ,řprojekt'á).

2. Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo:

Příjemceje oprávněn použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem

k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. a to v době

od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022.

Příjemceje oprávněn čerpat ke stejnému účelu peněžní prostředky zjiných zdrojů.

ČL. IV

Výše dotace

Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 200.000; Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých).

Peněžní prostředky budou bezhotovostně převedeny na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. a to

jednorázově do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Platba se považuje za uskutečněnou dnem

odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele.
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č. smlouvy 2012-73/s1D-i

ČI. v

Podmínky použití dotace a sankce
[
\)

„\

3.

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných

nákladu prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle čl. III této smlouvy. a to

pouze na náklady na materiál a práce spojené se stavebními úpravami skautské

klubovny.

ljznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad. který lze financovat z dotace

poskytnuté touto smlouvou při splnění následujících podmínek:

a) vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu od 1. l.

2022 do 31. 12. 2022.

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. Ill.. podmínkami čl. V. odst. ] této

smlouvy a ostatními podmínkami této smlouvy.

c) vyhovuje zásadám účelnosti. efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole

d) byl zanesen v účetnictví příjemce. je identitikovatelný a podložený ostatními záznamy.

e) je definován (konkretizován) touto smlouvou.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány na

základy neuznatelné.

\" souladu s odstavcem l článku V. této smlouvyje příjemce oprávněn použít prostředky

z poskytnuté dotace nejpozději do 31. 12. 2022. Náklady vzniklé přede dnem nabytí

účinnosti této smlouvy mohou být z dotace uhrazeny do 1. l. 2022 v rozsahu

uznatelných nákladů vymezených touto smlouvou. Stanoveného účelu této smlouvy je

příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2022.

Čl. VI

Další povinnosti příjemce

[\J
g,)

Příjemce se zavazuje. že nepřevede žádným způsobem svá práva a povinnosti ztéto

smlouvy ani tuto smlouvu samu na jinou osobu, bude realizovat projekt vlastním

jménem. na vlastní účet a vlastní odpovědnost. naplní účelově určení projektu.

\'ýdaj na úhradu zálohové faktury. která nejpozději do dne uvedeného v čl. V. odst. 2.

písm. a) této smlouvy nebo v souladu s platnými právními předpisy nebyla \'yúčtována.

není uznatelným nákladem. V případě. že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší

než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách) nebo vyšší než zaplacená záloha (doplatek

na zálohách). bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny

uvedené ve vyúčtovací faktuře.

Příjemce se zavazuje, že v rámci finančním vypořádání tohoto projektu nebudou na jeho

realizaci duplicitně uplatněny totožné náklady (účetní doklady). které příjemce dotace



uplatnil již ve finančním vypořádání jiného poskytovatele či u jiné dotace poskytnuté

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá.

4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do 8 dnů ode dne, kdy došlo k události.

skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na posouzení veřejné podpory u příjemce ve

vztahu k této smlouvě.

Ut Příjemceje povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. l. 2023 závěrečné linanční

vypořádání, tj. závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě. Příjemce doloží finanční

vypořádání dotace komentářem — závěrečná zpráva obsahující stručný popis použití

dotace. celkové vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných částek členěných dle

jednotlivých uznatelných nákladů daných touto smlouvou. Kopie účetních dokladů

budou úplné. správné, pravdivé, průkazné. srozumitelné, čitelné, vedené v písemné

formě chronologicky, přehledně, způsobem zaručujícím trvanlivost. Spolu s fakturami

příjemce současně doloží např. smlouvy, objednávky, dodací listy a rozpočtové náklady

vztahující se kdaném účetnímu dokladu. Forma čestného prohlášení je vpřípadě

uvedených nákladů neakceptovatelná. Příjemce je povinen doložit další dokladu,

vztahující se kpoužití dotace — např. daňové doklady, analytickou evidenci čerpání

dotace pokud vede podvojné účetnictví, peněžní deník, výpisy z příslušného bankovního

účtu, pokladní doklady, dohody o provedení práce, výkazy odpracované doby. doklady o

způsobu provedení výplaty mezd, doklady o výši zákonných odvodů a jejich způsobu

úhrady. Kopie dokladů nebudou dodány pouze v případě, že bude provedena

veřejnosprávní kontrola originálů účetních dokladů knákladům hrazeným zdotace

v sídle příjemce dotace. Tyto doklady budou náležitě popsány v Protokolu o výsledku

veřejnosprávní kontroly.

Součástí tinančního vypořádání bude čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za

příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti finančního vypořádání, včetně skutečnosti.

zda příjemci byly/nebyly poskytnuty na tento projekt prostředky zjiných zdrojů a v jaké

výši.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálů účetních dokladu a

jiných originálních písemností, dokládajících čerpání poskytnuté dotace textem:

„Financováno zrozpočtú statutárního města Ostravy. městského obvodu Stará Bělá“.

s uvedením evidenčního čísla této smlouvy a výše použité dotace v Kč. kterou uplatňuje

do linančního vypořádání předloženého dokladu.

7. Příjemce se zavazuje sdělovat na základě požadavku poskytovateli další doplňující

informace související s realizací projektu.

8. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpané peněžní prostředky dotace zpět na účet

poskytovatele, vedení u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 27-1645817389/0800.

nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečného finančního vypořádání dotace,

včetně písemného odůvodnění vrácení dotace.

ČI. VII

Kontrola
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č. smlouvy 2022-73/s1o-1

Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zákona č. 320/200]

Sb.. o finanční kontrole a o změně některých předpisů. ve znění pozdějších předpisů. za

účelem prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání s poskytnutými

prostředky. Příjemce je povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem

provedení kontroly veškeré účetní a ostatní potřebné doklady, vztahující se k nakládání

s poskytnutými finančními prostředky a k finančnímu vypořádání této dotace po dobu l0

let od předložení závěrečného finančního vypořádání dotace.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu realizace projektu a poskytovaných služeb

(aktivit) v souladu s účelem použití poskytnuté dotace pověřenýmí zaměstnanci

statutárního města Ostravy. zařazenými do Uřadu městského obvodu Stará Bělá.

ČI. VIII

Sankčni ujednání

Neoprávněné použítí nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých zrozpočtu

poskytovatele je porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů. Při porušení rozpočtové

kázně bude poskytovatel postupovat podle tohoto zákona.

2. Pokud příjemce poruší jakoukoliv jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a

toto porušení není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve

výši 1 % z poskytnuté dotace. nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

ČI. Ix

Ostatni ujednání

ix)
Lu

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v celostátním Registru smluv

podle zákona č. 340/20l 5 Sb.. o zvláštní účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisu.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.

Smluvní strany se dohodly. že pro řešení otázek touto smlouvou neupravených použijí

přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zároveň však vylučují použítí jeho ustanovení

5 1765 a 1978. odst. 2.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků. které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody

smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní

doby. Výpovědní dobaje dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení smluvního vztahu je
příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání a vrátit peněžní



U1

9.

prostředky dotace které jím nebVlV ke dni ukončení smlou\\ použit\ V souladu 5 101110

smlou\ 011 zpět na účet posk\'t0\ atele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlou\\.

Kterakolh 5111111V111 strana může podat písemný ná\ rh na zrušení teto 51111011VV dle Qló7

zákona č. 500/2004 Sb sprá\ ní řád \ e znění pozdějších předpisů

Tato smlou\a je sepsána V6 2 stejnopisech s platností originálu Z nichž každá smluvní

stian\ obd1Z11 1VV'11010V ení.

Smlu\'ní stian\ prohlašují. že osob\ podepisující tuto smlou\ u jsou k tomuto jednaní

op1a\ 11L11V

Smluv ní stian\ pioh ilašují, že si tuto smlou\u před jejím podpisem přečetl\ a že b\la

uzamena 5V obodně určitě, Vážně a srozumitelně, nikoli V tísni a za nápadně

ne\ \'fhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku 5 likvidaci či rozdělení na dva či

\íce samostatných subjektů \ době účinnosti této smlou\\, je prijemce povinen

neprodleně kontakt0\ at posk\t0\ atele za účelem sdělení intorniace, jak posk\tnutou s

lik\idací je příjemce povinen \iátit nedočerpane' prostředk\ posk\t0\ateli. a to

nejpozději do zahajeni lik\idace příjemce V případě že V důsledku zániku příjemce s

lik\ idaci není možné \\čerpat dotaci je příjemce p0\inen \'rátit celou částku posk\tnute

dotace posk\t0\ateli, a to nejpozději do zahájení lik\idace příjemce. Pokud příjemce

ne\iátí do lhůt uvedených V\"še poskytnutou dotaci, stá\'ají se prostředk\ dotace

zadrženými Ve smyslu § 22 a násl. zákonač 250/2000 Sb. o 10Zp0C10VV'c11 pravidlech

územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, a bude postupováno dle tohoto

zákona.

ČL. x

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 posk\tnutí dotace rozhodlo zastupitelst\o městského ob\'odu Stará Běla dne 20. 6. 2022.

usnesením č 0219/Z1‘V10b-SB/1822/16.

Za posk\t0\atele Za příjemce

Datum:

Místo: Ostra\'a

   20.7.2022 „,/Alí“ „ *; Datum:

*. “ í Místo: Ostra\'a

RNDr. Moj 11111 Krejčíček .

starosta \edoucí střediska

(7") JUf‘ak ficsky’skaut

(Č 1R) středisko Stará Bělá 2 s.
, '\, 13), BIanické134/130
Stranka 6 Z 6

, 72400 Ostrava Stará Bělá

iČ- 6234815 s, č. 815 5 (z)
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