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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
uzavřená v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
Město Opočno,
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
IČ 00275191
DIČ CZ00275191
zastoupené Šárkou Škrabalovou – starostkou
bankovní spojení ČS a.s. Opočno, účet č. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „poskytovatel“)
a
TJ Spartak Opočno, z.s.
517 73 Opočno
IČ 42887950
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, účet č. xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný ve veř. rejstříku – spis. značka: L 1015 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený panem Gustavem Gáborem, předsedou
(dále jen „příjemce“)
I. Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace příjemci ve výši 200.000,- Kč.
2) Příjemce se zavazuje využít tuto dotaci na terénní úpravy a zpevněné plochy okolo
stavby sociálního zařízení v areálu tenisových kurtů na parc. č. 1000/1 v k. ú. Opočno
pod Orlickými horami.
3) Poskytnutí dotace bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města Opočna dne
19. 6. 2017 usnesením č. 17/2017/5.
4) Finanční prostředky budou poukázány na účet č. xxxxxxxxxxxxx do 30 dnů ode dne
podpisu této smlouvy oběma stranami. Dnem poskytnutí dotace je den připsání
finančních prostředků na účet příjemce.
II. Základní ustanovení
1) Dotace se poskytuje příjemci výhradně na výše uvedené účely uskutečněné v roce
2017 dle ust. čl. I této smlouvy. Dotaci nelze použít k žádnému jinému účelu.
případnou změnu určení účelu čerpání dotace je nutno písemně požádat
poskytovatele a na změněný účel dotaci čerpat jen s předchozím souhlasem
poskytovatele.
2) Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
3) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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III. Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být
pořízeny s účastí veřejných prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Příjemce předloží na Městský úřad Opočno jedno kompletní paré projektové
dokumentace.
3) Příjemce předloží radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr
dodavatele stavby, na kterou je poskytnuta dotace.
4) Příjemce předloží radě města ke schválení seznam firem, které budou vyzývány
k předložení nabídek.
5) Příjemce zajistí, aby členem výběrové komise na dodavatele stavby byl i zástupce
poskytovatele.
6) Příjemce bude zvát zástupce poskytovatele na všechny kontrolní dny na stavbě
a tento zástupce bude v kontaktu s osobou vykovávající odborný dozor investora.
7) V případě, že dotace nebyla použita v celé výši v roce 2017 nebo v případě, že
celkové příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel uvedený v čl. I této smlouvy
byly nižší než 200.000,- Kč, je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit
nejpozději do 15. 12. 2017 na účet poskytovatele. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou
část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
8) V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný
v čl. I této smlouvy nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě,
dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak než je
uvedeno v čl. I. odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou dotaci
v plné výši neprodleně na účet poskytovatele.
9) Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace do 15. 12. 2017 hospodářskosprávnímu a finančnímu odboru poskytovatele.
10) Na originálech účetních dokladů hrazených z dotace dle č. I. této smlouvy bude
uvedeno, že se jedná o doklady hrazené z dotace od města Opočna.
11) Účetní doklady příslušející k dotaci města se příjemce zavazuje archivovat po dobu 5
let od data předání vyúčtování dotace.
12) Vyúčtování bude předloženo na jednotném formuláři, který je ke stažení na webových
stránkách města Opočna, a to jednou z níže uvedených forem:
a) kopiemi dokladů, které byly hrazeny z dotace od města Opočna; na každé kopii
musí být uvedeno číslo, pod kterým je doklad evidován v účetní evidenci
příjemce v roce 2017. Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce
dotace současně doložil výdajový nebo příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku
těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu jako doklad o úhradě.
b) nebo ve formě soupisu dokladů, k jejichž úhradě byla v roce 2017 použita dotace
od města Opočna. Přehled bude obsahovat:
- číslo dokladu, pod kterým je tento veden v účetní evidenci příjemce,
- datum úhrady,
- text obsahující informaci o druhu výdeje,
- částku v Kč
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13) Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
14) V případě přeměny právnické osoby příjemce podle § 174 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za splnění
jeho povinností uvedených v této smlouvě nástupnická právnická osoba. V případě,
že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen předložit vyúčtování
dotace a vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení
likvidace příjemce.
IV. Další ujednání
1) Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté dotace
dle čl. I a č. III této smlouvy nejpozději do 15. 12. 2017, zaniká příjemci nárok na
poskytnutí dotace a je povinen vrátit vyplacenou dotaci do 15. 12. 2017 na účet
poskytovatele.
2) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly použití
a evidence prostředků z rozpočtu města ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, v platném znění, a to kdykoli v průběhu čerpání dotace i po předání jejího
vyúčtování. Příjemce se zavazuje poskytnout k tomu poskytovateli veškerou
vyžádanou součinnost.

V. Závěrečná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen
s podmínkami čerpání dotace dle této smlouvy, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se
k jejich plnění.
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na
základě dohody obou smluvních stran.
3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
4) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
5) Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
6) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
V Opočně dne 3.7.2017

V Opočně dne 28. 6. 2017

Za příjemce:

Za poskytovatele:

...........................................
Gustav Gábor v.r.
předseda

.............................................
Šárka Škrabalová v.r.
starostka města

