Smlouva č. XXX

o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu

Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2020
podle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří ze dne
22.09.2016, dále jen Zásady

I.

Smluvní strany

Poskytovatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
00261939
27-4429430247/0100

Příjemce:
Název:
Sídlo:
Zastoupený
IČO:
Bankovní spojení:

II.
1.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na projekt «název»
v rámci dotačního programu Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2020, dále
jen Dotační program, ve výši
xx.000 Kč (slovy: xxxtisíc korun českých).

2.

Tato dotace byla schválena dne DD.MM.RRRR usnesením Rady města/Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří číslo XXX.

3.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
neinvestičních nákladů. Neuznatelné náklady jsou specifikovány v Zásadách a
v dotačním programu a jsou to např. úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
reprezentativní pohoštění, nájemné s následnou koupí.

4.

Maximální výše poskytnuté dotace je 90 % celkových uznatelných nákladů. Jedná se
o závazný ukazatel finanční spoluúčasti, tj. podílu dotace na celkových uznatelných
nákladech.

III.

Platební podmínky

Částka uvedená v článku II. bude poskytovatelem převedena na účet příjemce po
podpisu smlouvy a bude poskytnuta jednorázově.

IV.

Práva a povinnosti

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a)

použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu se Zásadami
a podmínkami sjednanými v této smlouvě,

b)

dotaci nepřevést na jiný subjekt,

c)

dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně,

d)

předat poskytovateli písemné vyúčtování na příslušném formuláři o použití
poskytnuté dotace, a to v souladu s čl. X Zásad a podmínkami Dotačního programudo 30 dnů po ukončení projektu,

e)

umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a umožnit nahlížet do účetní evidence, umožnit provádět kontrolu
jak v průběhu, tak i po ukončení roku, na který je poskytnuta dotace,

f)

neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 30 dnů, odbor finanční o všech
změnách, týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce,

g)

vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů bude
nižší než poskytnutá dotace, nebo když celkové výnosy budou vyšší než celkové
náklady, a to současně s předložením vyúčtování,

h)

vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta
v případě, že se projekt neuskuteční, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se
o této skutečnosti dozvěděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení
dotace,

i)

příjemce je povinen označovat originály účetních dokladů informací o tom, že činnost
je spolufinancována městem,

j)

pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo
zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli
poměrnou část nevyčerpané dotace okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo
než dojde ke zrušení právnické osoby; rozhodným dnem, kdy již nemůže příjemce
čerpat dotaci je den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace,

k)

příjemce bude propagovat město na propagačních materiálech (bannery, plakáty
atd.), webových stránkách apod. uvedením loga města (ne znaku města!) - viz
http://www.klasterec.cz/media/ke-stazeni/, v kabelové televizi a ostatních využitých
médiích; na veřejných akcích apod. bude informovat o finanční podpoře města;
příjemce si může k propagaci města na veřejné akce vypůjčit od poskytovatele
banner s logem města.

V.
1.

Porušení rozpočtové kázně

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dále jen „zákon“).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
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zákona a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši
stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2.

Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční
vyúčtování nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování ani
po marném uplynutí náhradní lhůty 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.

3.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z poskytnuté dotace
následovně:
a) předložení vyúčtování do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %,
b) předložení vyúčtování do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněného vyúčtování do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele – výše odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele – výše odvodu činí 6 %,
e) nedodržení povinnosti neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 30 dnů,
odbor finanční o všech změnách, týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce – výše odvodu činí 5 %
f) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %

4.

Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají. Při
neoprávněném použití peněžních prostředků odpovídá odvod za porušení rozpočtové
kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst.
3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení
několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich
poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud město Klášterec nad
Ohří uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého
odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a
peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové
kázně. Pokud město Klášterec nad Ohří odvod neuloží, poskytovatel peněžních
prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

VI.

Ostatní ujednání

1. Poskytovatel zveřejní tuto smlouvu a její dodatky na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího
dodatku. Smlouva o poskytnutí dotace do výše 50.000 Kč se nezveřejňuje; pokud
uzavřením dodatku ke smlouvě bude dotace zvýšena nad 50.000 Kč, poskytovatel
zveřejní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Smlouva včetně dodatků musí být
zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
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2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“) případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí Zásadami a Dotačním programem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž si poskytovatel ponechá
dva stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.

V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří

Ing. Štefan Drozd
starosta města
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