
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu s ust. $ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a ust. 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, niže uvedeného dne, měsice a roku smluvními stranami:

Článek 1. Smluvní strany

1. Poskytovatel: Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 53923 Hlinsko
právní forma: obec
tel/fax: 469 315 311
IČ: 00270059
DIČ: CZ 00270059
bankovní spojení: KB Hlinsko
číslo účtu: 33628531/0100
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

2. Příjemce: HC Hlinsko, z. s.
právní forma: spolek
adresa 9 01 Hlinsko
tel/fax:
IČ: 60102578
DIČ: --

bankovní Česká elna, a. s.
číslo účtu:

zastoupený: Radkem Chladou
(dále jen „příjemce") na straně druhé

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění,
účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Hlinska, programu A,
podprogramu A/2, na akce „Turnaj - Memorial D. Entnera 50. ročník" (5.000 Kč)
a „Matula Cup 2022" (5.000 Kč).

2.2. Dotace na realizaci akcí se poskytuje v celkové výši 10.000 Kč (slovy: deset tisic korun)
a bude poukázána na účet přijemce do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.



Článek 3. Povinnosti příjemce

3.1. Příjemce se zavazuje:

a)

9)

h)

použit dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným
v čl. 2. a v souladu se Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
města Hlinska, a to nejpozději do 31. 12. 2022. (Dotaci nelze použít na nákup
občerstvení, alkoholických nápojů, úhrady mezd, pojištění, sankce, nákup
nemovitosti, stavební úpravy nebo rekonstrukce),

při financování nákladů spojených s realizací akcí postupovat v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách,

dofinancovat akce v rozsahu minimálně ve stejné výši jako je poskytnutá dotace,

zásadní změny v realizaci akcí (zejména změna účelu či terminu čerpání dotace)
provést jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele,

v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným
a viditelným způsobem prezentovat město Hlinsko a toto při vyúčtování doložit
fotodokumentaci,

oznámit poskytovateli neprodleně změnu všech identifikačních údajů uvedených
v této smlouvě,

umožnit městu Hlinsku kontrolu účelovosti a správnosti použití finančních
prostředků poskytnutím všech potřebných informací v průběhu i po skončení
čerpání dotace,

využívat dotaci co nejhospodárněji, vést řádnou a oddělenou účetní evidenci
přijaté dotace s tim, že originály účetních dokladů budou uloženy u příjemce
a budou v případě kontroly předloženy poskytovateli dotace k nahlédnutí,

případné nevyčerpané prostředky vrátit k 31. 12. 2022 na účet poskytovatele
č. 33628531/0100.

je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povinna v případě své přeměny
nebo zrušení právnické osoby s likvidací toto neprodleně oznámit poskytovateli

příjemce je povinen do 30 dnů po ukončení akce předložit poskytovateli
finanční vypořádání dotace. U akcí pořádaných v měsíci prosinci je třeba podat
finanční vypořádání nejpozději do 31. 12. 2022. V připadě více akcí, doložit
finanční vypořádání na každou zvlášť.

3.2. Příjemce je oprávněn hradit z dotace poskytovatele DPH jen za podmínky, že neni
plátcem DPHa tudíž mu nevzniká nárok na odpočet DPH na vstupu.



Článek 4. Kontrola, sankce

4.1. V případě zániku (likvidace) přijemce:

a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu
s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení zániku na účet poskytovatele,

b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo
příjemce nakládat s timto majetkem je vázáno na pisemný souhlas poskytovatele.

4.2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit kontrolním orgánům města Hlinska kontrolu
účetních dokladů, týkajících se použiti prostředků z rozpočtu města pro účel stanovený
touto smlouvou, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Ke kontrole
je přijemce povinen předložit poskytovatel veškeré účetní doklady související
s čerpáním dotace.

4.3. Příjemce je povinen splnit případná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, která mu
budou uložena poskytovatelem.

4.4. V případě, že poskytnutá dotace bude použita k jinému účelu, než pro jaký byla
poskytnuta, zavazuje se ji příjemce vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy
k vrácení dotace, a to na účet poskytovatele

4.5. Nedodrži-li příjemce povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
požadovat vrácení poskytnuté dotace. Přijemce je povinen vrátit poskytnutou dotaci
v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo porušení smlouvy zjištěno nebo kdy
město Hlinsko příjemce k vrácení vyzvalo.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

5.1. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl řádně a podrobně
seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, vyslovuje
s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění
dalších závazků vyplývajících mu z této smlouvy.

5.2. Obě smluvní strany se zavazují. že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména
při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se
veřejné podpory.

5.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

5.4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

5.5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechna maji platnost originálu.
Tři z nich obdrží poskytovatel a jedno příjemce.



5.6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.7. Poskytnutí dotace bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města Hlinska
č. RM 039-2022/1| ze dne 7. 2. 2022.
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MiroslÁv Krčil, DiS. Radek Chlada
starosta města
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