
Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice, úřad městského obvodu S m |O u va

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená podle § 10a a násl. zákona č. 250.-"2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 rozpočtových pravidlech“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

se sídlem na adrese Československé armády 325F106, Ostrava-Michálkovice

zastoupené starostou Ing. Martinem J uroškou, Ph.D.

IČ 00845451

(dále jen „poskytovatel“)

a

Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě — Michálkovicích

se sídlem na adrese Michalské náměstí 470.-"10, 715 00 Ostrava-Michálkovice

zastoupená farářkou Mgr. Monikou Bartkovou

IČ 60336790

DIČ

_

(dále jen „Příjemce“)

čl. |.

Uvodni ustanoveni

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

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

údajů oznámí písemně nejpozději do 8 dnu druhé smluvní straně.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace příjemci zrozpočtu

poskytovatele. Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Michálkovice.
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2. Poskytnuti dotace je v souladu se zákonem č. l28-“2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem o rozpočtových

pravidlech.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320í2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční

kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto

zákona.

, čl. III.

Učel dotace

Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci knásledujícímu účelu: na

opravu varhan v Husově sboru v Ostravě Michálkovicích.

čl. IV.

Výše dotace

Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 120 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc

Korun českých). Peněžní prostředky budou bezhotovostně převedeny na účet příjemce

uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději 15. den ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Platba

se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele dotace.

1-:

čl. V.

Použití dotace

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze vsouladu súčelem této smlouvy kúhradě

uznatelných nákladu prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace.

Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat zdotace

poskytnuté touto smlouvou při splnění následujících podmínek:

- vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v dále uvedeném období roku 2022, tj.

v obdobi nejdříve od 01. 01. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2022,

- byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. této smlouvy,

- vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti & hospodárnosti dle zákona o finanční

kontrole,

- byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený účetními záznamy.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány

za náklady neuznatelné.

Jiné náklady na realizaci účelu nesmí být z dotace hrazeny.

Peněžní prostředky z dotace dále nelze použít k úhradě:

- akontací leasingu, leasingových splátek, splátek úvěrů a úroků z nich,

- pokut, penále, úroků z prodlení, ztrát z minulých období, mank a škod,

- dotací a darů jiným subjektům.
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čl. VI.

Další povinnosti příjemce

1. Příjemce dotace se zavazuje, že:

- bude realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost,

- naplní účelové určeni projektu,

- nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu.

I

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné finanční vypořádání do

31.01. 2023.

Součástí závěrečného finančního vypořádání jsou:

a. Sumář vydaných částek.

b. Čitelné kopie účetních dokladů (originální účetní doklady budou popsány

textem ve znění: „dotace — MOb Michálkovice“).

c. Stručný popis realizované činnosti.

Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou

nevyčerpanou část peněžních prostředků zdotace ve lhůtě stanovené pro předložení

závěrečného finančního vypořádání dotace. Příjemce dotace je povinen při nerealizaci

projektu odeslat poskytnutou dotaci zpět převodem na účet poskytovatele, a to v den

oznámení vzniku změny, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, výše poskytnuté dotace a jejího účelu.

Příjemce se zavazuje v průběhu realizace účelu prokazatelným a vhodným způsobem

prezentovat městský obvod Michálkovice jakožto poskytovatele dotace, ato např.:

- viditelně uvádět na písemnostech, které souvisejí srealizací projektu a při všech

formách jeho propagace informaci, že projekt byl podpořen městským obvodem

Michálkovice,

- na vlastních webových stránkách uvést vždy městský obvod Michálkovice jako

poskytovatele dotace,

- v rámci veřejných akcí, tiskových zpráv, tiskových konferencí uvést vždy městský

obvod Michálkovice jako poskytovatele dotace,

- pořídit a umístit do areálu fotbalového hřiště banner s logem městského obvodu

Michálkovice.

Příjemce se zavazuje, že o investiční akci zpracuje stručnou písemnou informací (dle

možností také v elektronické podobě a včetně fotodokumentace), kterou neprodleně po

uskutečnění akce postoupí Úřadu městského obvodu Michálkovice ke zveřejnění

v Michálkovickém zpravodaji a na webové stránce městského obvodu.

4. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny,

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce,

změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace a s realizací projektu.
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čl. VII.

Kontrola

1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli vsouladu se zákonem o finanční kontrole

provedení průběžné a následné kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté

dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto smlouvou a předložit při kontrole

všechny požadované účetní záznamy a jiné doklady.

2. Příjemce je povinen smluvně zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly, tj. osoby podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených zveřejné

finanční podpory, umožnily poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní záznamy

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly (tj. v rozsahu odpovídajícím podílujejich

účasti na projektu žadatele).

čl. VIII.

Sankční ujednání

1. Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků, zadržení

peněžních prostředků) bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona o rozpočtových

pravidlech.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředku z poskytnuté dotace příjemcem se rozumí

použití peněžních prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem,

smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušeny podmínky, za

kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jim rozumí i to, nelze-li

prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Zadržením peněžních prostředků zdotace se rozumí porušení povinnosti příjemce vrátit

prostředky z poskytnuté dotace ve stanoveném termínu.

čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody

smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní doby.

Výpovědní doba je dvouměsíční azačíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po

měsíci, v němž byla výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě ukončení

závazkového vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jim nebyly ke dni účinnosti

výpovědi použity v souladu s touto smlouvou, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do

15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

4. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v zákoně

č. 89.-"2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších předpisů.
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5. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží

poskytovatel a l příjemce.

6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných

podmínek, což stvrzují svými podpisy.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 4] zákona č. 12832000 Sb., 0 obcích: o uzavření

této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo městského

obvodu Michálkovice na svém 18. zasedání konaném dne 16.06.2022 usnesením č.

01 BO.-“ZMOb-Mich11822f18.

Za po

V Ost

  

Ing.

starosta ,!

 

Finanční zpravodaj
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