Smlouva o poskytnutí dotace
MJ-SML/0200/2020
I.

Smluvní strany

1. Město Jeseník
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
zastoupené:
Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou
IČ:
00302724
DIČ:
CZ00302724
bankovní spojení: KB Jeseník, č.ú. xxxxxxxxxxxx
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. FK Jeseník, z. s.
se sídlem:
Dukelská 498/19, 790 01 Jeseník
zastoupen:
Tomášem Břízou
IČO:
26570831
DIČO:
CZ26570831
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl L, vložka 13359
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), oba ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dotací se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Jeseník příjemci na stanovený účel.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu
města pro rok 2020.
4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a v případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle tohoto zákona.

III.

Předmět a účel dotace

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční účelovou dotaci
ve výši 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých (dále jen "dotace").
2. Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů souvisejících s celoroční činností (dále jen
„činnost“) příjemce:

FK Jeseník, z. s.
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a to dle stanov příjemce, v souladu se žádostí příjemce o dotaci a s Pravidly pro poskytování
dotace z rozpočtu města (dále jen "Pravidla").
Dotace je poskytována konkrétně na:
➢ Správu a údržbu fotbalového areálu v roce 2020
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
ve dvou splátkách. První splátka ve výši poloviny schválené dotace bude poskytnuta do 14 dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Druhá splátka ve výši druhé poloviny
schválené dotace bude poskytnuta nejpozději do 30.9.2020.

IV.

Podmínky použití dotace

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.
III. této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a v souladu s Pravidly o
poskytování dotace z rozpočtu města.

1.

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně na úhradu nezbytných nákladů časově a
věcně souvisejících s účetním obdobím roku 2020, dotace musí být použita účelně a hospodárně.
3. Příjemce musí dotaci použít na náklady uvedené v žádosti.
4. Příjemce projekt realizuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Příjemce nesmí dotaci nebo
část poskytnout třetí osobě. Dodavatelem plnění nesmí být člen žádajícího subjektu.
5. Příjemce je povinen vést řádně a odděleně evidenci čerpání z poskytnuté dotace ve svém
účetnictví a originály dokladů označit „hrazeno z dotace města Jeseník“.
6. Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace přiměřeně použít ustanovení platné směrnice rady
města o zadávání veřejných zakázek (stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, postup
při výběru dodavatele dle finančního objemu v daných limitech).
7. Dotace na činnost činí maximálně (70%) celkových ročních nákladů příjemce na danou činnost.
8. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2021 předložit vyúčtování dotace.
Vyúčtování musí obsahovat:
8.1.

Závěrečnou zprávu vyplněnou na předepsaném formuláři, který je ke stažení na webových
stránkách města Jeseník (www.jesenik.org).

8.2.

Přehled celoročního hospodaření v obdobném členění jako v žádosti o dotaci na činnost.

8.3.

Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace doložený:
- analytickou sestavou z účetnictví
- fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů (kopie
výpisu z běžného účtu),
- fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterých je pokladní doklad vystaven,
- prezenční listiny nebo seznamy osob v případě přepravy osob, poskytnutí stravování a
ubytování, v případě poskytnutí cen nad 300,- Kč potvrzení o převzetí cen nebo
výsledkové listiny.
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8.4.

Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály dokladů a se
záznamy v účetnictví příjemce a nejsou použité u jiného poskytovatele dotace.

9. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli do 15 dnů veškeré změny související
s čerpáním poskytnuté dotace včetně změn identifikačních údajů. Z důvodů změn identifikačních
údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
10. Příjemce je povinen zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že činnost je podporována
městem Jeseník, zejména zveřejněním loga města např. na svých webových stránkách, na
propagačních materiálech. Návod užití loga města je na stránkách města v odkaze
http://www.jesenik.org/obcan/30-symboly-mesta.html.
Poskytovatel
uděluje
příjemci
souhlas
s bezúplatným užitím loga města Jeseník.
11. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část
dotace na účet poskytovatele č. účtu: 19-1520841/0100 nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
vyúčtování poskytovateli. Nedodržení lhůty je porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000
Sb.
12. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než sjednaný touto smlouvou v čl.
III., či poruší některou z jiných podmínek použití dotace sjednaných v čl. IV. odst. 1. až 7., je
povinen vrátit dotaci nebo její část na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů od písemného
vyzvání poskytovatelem.
13. V případě, že příjemce poruší povinnosti uvedené v ustanoveních čl. IV. odst. 8. až 10. této
smlouvy, jedná se o porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb. Sankce za tato porušení se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a) Předložení vyúčtování dle odst. 8. po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5% poskytnuté dotace
od 8 do 30 kalendářních dnů
10% poskytnuté dotace
od 31 do 50 kalendářních dnů
20% poskytnuté dotace
b) Porušení povinností stanovených v odst. 9.a 10.

2% poskytnuté dotace

14. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
dotace včetně souvisejícího účetnictví příjemce. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Originály všech účetních dokladů týkajících se dotace budou uloženy u příjemce.
15. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je
příjemce povinen odvést uložený odvod spolu s penálem na účet poskytovatele. Penále je
stanoveno ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše
však do výše této částky.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky vůči městu Jeseník a jim zřízeným a
zakládaným organizacím. Dále prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu
úřadu a správě sociálního zabezpečení, a že není s poskytovatelem nebo s jeho příspěvkovými
organizacemi v soudním sporu.
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2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně
podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem
zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy od 10
tis. budou zveřejněny v Registru smluv na základě směrnice RM č. 2/2016. Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.
5.

6.

Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude také zveřejněna postupem dle § 10d zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů. (uvede se - dotace nad 50 000 Kč).
Příjemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Městu Jeseník v souvislosti s poskytnutím
dotace dle této smlouvy budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) GDPR. Data příjemce budou u
Města Jeseník uchována dle platného Spisového a skartačního řádu po dobu 10 let a poté budou
zlikvidována. Další informace týkající se práv subjektu údajů a způsobu jejich uplatnění jsou
zveřejněny na webových stránkách Města Jeseník www.jesenik.org.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její obsah může
kterákoliv strana zveřejnit.
8. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dva a příjemce jeden
výtisk.
9. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů: Poskytnutí této dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Jeseník č.333
ze dne 20.2.2020
V Jeseníku dne 9. 3. 2020

Město Jeseník
Poskytovatel
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