
Smlouva r 1 ..A poskytnutí dotace

č.smlouvy: MJ-SML/O142/201 7

Smluvní strany

1. tim Jeseník

sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Ing. Adamem Kalousem, starostouzastoupené:

00302724
Icç
DIC: C200302724

ban kovn i
spojení:

(dále jen „poskytovatel“)

e'

2. #13 Jeseník, spolek

sídlem: U Norkárny 138, 790 81 Ceská Ves

zastou pený: Martinem Trsťanem

lČ: 22874992

DIČ 0222874992

bankovní
spojen í:

(dále jen „příjemoe“)

[l Úvodní ustanove ní

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou v souladu .s § 159 násl. zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, 'i' Šla' zákonem Č„ 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

(dále jen „zákon č. 250/2000 SW), oba ve znšni pozdějších právních předpisů.

2. Dolací §75. v souladu se Zá konem Č. 250/2000 Sb. rozumi peněžní prostřed ky poskytnuté u rozpočtu

města Jesenlk příjemci 'IF stan ove ný účel.

34 Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený ÍOUÍO smlouvou jsou stejně jako ustanovení

této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená V Pravidlech pro poskytování dotaci n rozpočtu

města Jeseník pro rok 2017.

4. Neoprávněně použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých Z rozpočtu

poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona Čr 250/2000 Sbr ei V případě

porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle to hoto zákona

P řed mě! ?J účel dotace

1. Poskytovatel šíří lb! základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční účelovou dotaci

ve výší 120, 000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých (dále jen "dotace").

2. Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů souvisejících celoroční činnosti dětí Ěl

mládeže (dále jen „či n nosť') příjemce:

i :111 Jeseník, s polek,
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to dle stanov příjemce v souladu žádosü příjemce U dotaci S Pravidly pro poskytování

dotace n rozpočtu města (dále jen "Pravidla").

3. Dotace bude poskytn uta převodem na bankovni účet přijemce uvedený V záhlaví této smlouvy do

14 dnú ode dne nabytí účinnosti této smlouvyl Dnem poskytnutí dotace KS rozumí den odepsání

finančních prostředků u účtu poskytovatele.

IV. Podmínky použití dotace

1, Příjemce dotaci přijímá zavazuje seji použk výlučně V souladu s účelem poskytnutí dotace dle či.

této v souladu v této smlouvě '›.i v souladu s,smlouvy, podmínkami stanovenými Pravidly

poskytová ní dotací Z rozpočtu města Jeseník.

2. Dotace musí použita účelně abýt hospodárné

3„ Příjemce musí dotaci použñ na: náklady uvedené V žádosti dotaci mimo mzdy občerstvení.

4. Příjemce nesmí dotaci nebo Jeli část poskytnout třetí osobě,

5. Příjemce je povinen vest řádně odděleně evíde nci čerpání h poskytn utě dotace ve

svém účetnictví e originály dokladů označit „hrazeno u dotace města Jeseník“.

6. Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace přiměřeně použñ ustanovení platné směrnice rady

města zadávání zakázekveřejných (stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, postu p

při výběru dodavatele dle finančního objemu V daných limitech).

7. Dotace číní maximálně HIM' celkových ročních nákladů příjemce na danou čin nost.

8. Příjemce je povinen nejpozději GR 31. 1. předložit vyúčtování dotace t'l písem né podobě.

Pří využití „i vyúčtování dotace je příjemce povinen dodržovat příslušné právní předpisy.

Vyúčtování musí obsahovat:

8.1. Závěrečnou zprávu vyplněnou na předepsaném formuláři, který je ke stažení AH webových

stránkách města Jesen lk (www.'esenik.org).

8.2. Přehled celoročního hospodaření V obdobném členění jako V žádosti.

8.3. Soupis výdajů hrazeny'ch u poskytnuté dotace doložený:

fotokopiemi faktur podrobným rozpisem dodávky (případné dodacím listem),

popřípadě jiných úöetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů (kopie

Z běžnéhovýpisu účtu),

fotokopiemi výdajových dokladů včetně při Ioh (stvrze nky, paragony apod.), lh' základě

kterých je pokladní doklad vystaven,

prezenční listiny nebo seznamy osob V případě přepravy osob, poskytn uti stravování 'el

ubytováni. V případě poskytnutí cen nad 300,- Kč potvrze ni O převzetí cen nebo

výsledkové listiny,

8.4, Čestné prohlášení, Že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály dokladů I: SE

záznamy v účetnictví příjemce nejsou použité U jiného poskytovatele dotace.

9. Příjemce je povinen písemně oznámil poskytovateli do 15 dnů veškeré změny související

Čerpáním poskytnuté dotace včetně změn Ídentiñkačních údajů. Z düvodú změn identiñkačních

údajů smluvních stran Či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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10. Příjemce je povinen zveřejnit d úslojným 5:3 viditelným způsobem, že činnost je pod porova'na

městem Jeseník, zejména zveřejněním loga města např. u: svých webových stránkách. li?"

propagačních materiálech. Návod užití loga města je m stran kách města V odkaze

!Lina/MM cscmkorgrggbgąriLíQŘlínbply~mcsla„lílmlł Poskytovatel uděluje příjemci souhlas

3 bezúplatným užitím loga města Jeseník,

11
V případě, že dotace nebyla Mil stanovené lhůtě použita v celé výši, je příjemce povinen vrátil

Část dotace nanevyčerpanou účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení

vyúčtování poskytovateli. Nedodrženi lhůty je porušením rozpočtové kázně dle zákona č.

250/2000 Sb.

12„ V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část i? Jiný účel než
sjednaný touto smlouvou V ČI.

Či poruší některou z jiných podmínek použití dotace sjednaných v ČI. lV. odst. 1. až 7.
je

povinen vrátit dotaci nebo její část .kl účet poskytovatele nejpozdeji do 15 dnů od písemného

vyzvá ní poskytovatelem,

13. V případě, že příjemce poruší n ě kterou Z povinností, uvedených v ustanovenich čl. IV, odst 8, až

10, této smlouvy, považuje takovéto porušení za porušení méně závažné povinností M:: smyslu

§ 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Sa nkce wr:: tato porušení stanoví následujícím procentn ím

rozmezím:

a) Předloženi vyúčtování dle odst. 8 po sta novené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 5% poskytnuté dotace

od 'z' do 30 kalendářních dnů 10% poskytn uté dotace

od 31 do 50 kalendářních dnú 20% poskytnuté dotace

b) Porušení povinností stanovených V odst. 9. ľe] 10, ve výši 2% poskytnuté dotace

14, Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu !a podmínek použití

dotace včetně souvisejícího účetnictví příjemce. Pří této kontrole je příjemce povinen vyvíjet

veš kerou poskytovatelem požadovanou součinnost. kterou .k něm lze spravedlivě požad ovat.

Originály všech účetních dokladů týkajících dotace budou uloženy příjemce.

15. V případě, že se příjemce dopusti porušení rozpočtové kázně H5. smyslu ust. g M 22 zákona č,

250/2000 Sb., je povinen odvést uložený odvod spolu s penáíem lh' účel poskytovatele. Penále je

stanoveno !(5. 1 denně u nebovýši promile neoprávněné po užitých zadržených prostředků, nejvýše

však do výše této částky

V. Závěrečná ustanovení

1. že nema neuhrazené vůči městu Jeseník elPříjemce prohlašuje. splatné závazky jim zřizeným

zakládaným organizacím. Dále prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky po lhůtě

vůči státním fondům, zdravotním m státnímu finančnímusplatností pojišťovnám rozpočtu, zejména

úřadu e' správě sociálního zabezpečenř že není F! poskytovatelem nebo :1 jeho příspěvkovými

organizacemi V soudním sporu.

2. Is] této možné činit IP., základě oboustranněPřípadné změny doplňky smlouvy je pouze písemně

podepsaných, chronologicky čís lovaných dodatkú.

3. Tato smlouva e' účinnosti dnem oběma smluvními stranami.na bývá platnosti podpisu

4. Smluvní strany prohlašují. že souhlasí zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této

smlouvě V rozsa hu 1:' mi podmínek vyplývajících n příslušných právních předpisů
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