Smlouva o poskytnutí účelové dotace
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

č. SML/0022/2022
I. Smluvní strany
Poskytovatel:
Adresa:
IČO:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)
a
Příjemce:
Adresa:
IČO:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
(dále jen příjemce)

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
00273350
Ing. Bc. Vladimírem Šebkem, starostou
22824561/0100

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč
Dr. Tyrše 262, 533 41 Lázně Bohdaneč
68244002
Alenou Dufkovou, starostkou
1202796339/0800

II. Předmět smlouvy
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na nájemné v nebytových prostorách v majetku
města Lázně Bohdaneč ve výši 253 000,00 Kč (slovy: dvěstěpadesáttřitisíce korun českých).
Příjemce dotaci přijímá a současně se zavazuje, že dotaci použije výhradně v souladu s Pravidly pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Lázně Bohdaneč pro úhradu nájemného v roce 2022
podle Smlouvy o nájmu majetku č. 5/2016-00011.
Dotace bude příjemci poskytnuta ve dvou platbách a to takto:
- první platba dotace ve výši 126 500,00 Kč bude příjemci poskytnuta v termínu do 31. 5. 2022,
- druhá platba dotace ve výši 126 500,00 Kč bude příjemci poskytnuta v termínu do 31. 10. 2022.
Poskytovatel poukáže dotaci dle odst. 3 tohoto článku bankovním převodem na účet příjemce.
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení
Komise Evropské unie č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 (pouze je-li to relevantní).
Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Finanční
prostředky nesmí být poskytnuty jiným osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených se smlouvou
o nájmu majetku.
Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příjemce příslušnou
finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele, nejpozději do 15. 1. 2023 (den připsání). V případě
nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele do
15. 1. 2023. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího.
Příjemce se zavazuje vést ve svém účetnictví přehled a čerpání dotace odděleně a prokázat celkové skutečné
vynaložené náklady na daný účel. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 10. 1. 2023 Vyúčtování
dotace.
Bez ohledu na výše uvedené, je poskytovatel oprávněn si ověřit, že prostředky dotace byly příjemcem účelně
a účelově použity. Současně je poskytovatel oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce. Pro tyto případy
se příjemce zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.

10. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat použití příspěvku na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
III. Závazky příjemce
1.
2.
3.
4.

Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů.
V případě zániku (likvidace) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu
s vyúčtováním nejpozději do 20 dnů od oznámení na účet poskytovatele.
Příjemce příspěvku bere na vědomí, že obsah smlouvy spadá mezi informace poskytované podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Příjemce při prezentaci své činnosti uvede informace o poskytnutí dotace na nájemné v nebytových
prostorách z rozpočtu města Lázně Bohdaneč.
IV. Důsledky porušení povinností příjemce

1.

2.

3.

V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování
ve stanoveném termínu, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode
dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do
výše částky zadržených prostředků.
V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci, případně její
část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků.
Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
V případě porušení povinností a závazků příjemce je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a
požadovat neprodleně vrácení poskytnutých peněžitých prostředků. V případě odstoupení od smlouvy je
příjemce povinen do 20 dnů poskytnuté peněžité prostředky vrátit na účet poskytovatele.
V. Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné
a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden výtisk.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města číslo 18.11 dne 9. 3. 2022.

V Lázních Bohdanči dne 15.3.2022

V Lázních Bohdanči dne 6.4.2022

............................................

...........................................

Ing. Bc. Vladimír Šebek

Alena Dufková

starosta

starostka

