Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0083/2021
Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
adresa:
IČ:
zastoupené:
bankovní spojení:
účet)

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
00273350
Ing. Bc. Vladimírem Šebkem, starostou
Komerční banka, a.s., regionální pobočka Pardubice, číslo účtu 22824561/0100 (výdajový

Příjemce:
adresa:
IČ:
zastoupená:
bankovní spojení:

Městsko – lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o. p. s.
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč,
25942204
Žanetou Drahošovou, ředitelkou
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1206045399/0800

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, je poskytnutí dotace z prostředků Města Lázně Bohdaneč na poskytování obecně prospěšných služeb
uvedených ve statutu Městsko - lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s, provozovna
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč (dále jen MIC), na zajištění bohdanečského Zpravodaje,
společenských akcí pod záštitou Města Lázně Bohdaneč a propagace Města Lázně Bohdaneč.
Článek III.
Výše poskytované dotace
1.

Finanční prostředky na poskytování obecně prospěšných služeb specifikovaných v článku II. této
smlouvy se poskytují ve výši 1 025 000,00 Kč (slovy: Jeden milion dvacet pět tisíc korun českých) na rok
2022. Finanční prostředky budou poskytnuty z výdajového účtu poskytovatele na účet příjemce takto:
-

částka 256 250,00 Kč do 15. 01. 2022,
částka 256 250,00 Kč do 16. 04. 2022,
částka 256 250,00 Kč do 16. 07. 2022,
částka 256 250,00 Kč do 15. 10. 2022.

2.

Finanční prostředky účelové dotace na zajištění bohdanečského Zpravodaje, společenských akcí
pod záštitou Města Lázně Bohdaneč a propagace Města Lázně Bohdaneč ve výši 1 245 000,00 Kč
(slovy: Jeden milion dvěstě čtyřicet pět tisíc korun českých) budou poskytnuty z výdajového účtu
poskytovatele na účet příjemce zálohově do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

3.

Příjemce se zavazuje vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání této dotace a do 31. 1. 2023
předložit její vyúčtování včetně kopií všech daňových dokladů souvisejících s vynaloženými náklady a doklad
o jejich úhradě.

4.

Případný výnos z účelové dotace (např. příjmy z koncertů, vstupné na pořádané akce atd.) se
ponechá k využití příjemce dotace.

Článek IV.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
-

použít dotaci výhradně v souladu s touto smlouvou na činnost uvedenou v článku II.,
plnit základní podmínky pro příjem dotace: MIC bude mít otevřeno celoročně min. 5 dnů v týdnu,
min. 8 hodin denně a viditelně označenou provozovnu, vyjma mimořádných stavů schválených vládou
(např. nouzový stav), kdy bude řešeno na základě vydaných vládních opatření
využívat dotaci co nejhospodárněji,
předložit za první pololetí roku 2022 přehled čerpání dotace vč. sestavených účetních výkazů
do 15. 8. 2022 a sestavené roční účetní výkazy nejpozději do 15. 02. 2023 poskytovateli na odbor
hospodářsko - správní Městského úřadu Lázně Bohdaneč,
případné nevyčerpané prostředky dle čl. III, odstavec 2 vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na příjmový
účet poskytovatele,
vrátit na příjmový účet poskytovatele finanční prostředky použité v rozporu s účelem, na který byly podle
této smlouvy poskytnuty, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy porušení předpisů zjistil nebo kdy jej
poskytovatel vyzval.
Článek V.
Kontrola a sankce

1. V případě rušení nebo zániku příjemce je příjemce povinen neprodleně vrátit na příjmový účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky a poskytovateli předložit vyúčtování.
2. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace. Ke kontrole je příjemce
povinen předložit veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
3. Nedodrží-li příjemce povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit a požadovat neprodleně vrácení poskytnuté dotace. V případě odstoupení od smlouvy je příjemce
povinen do 15 dnů poskytnutou dotaci vrátit na příjmový účet poskytovatele.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky.
3. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, dva pro poskytovatele a jeden pro příjemce.
4. Celková výše příspěvku byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2022 usnesením zastupitelstva města č. 17.7
dne 15. 12. 2021. Smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva města Lázně Bohdaneč dne 15. 12. 2021
usnesením č. 17.10.
V Lázních Bohdanči dne 17. 12. 2021

.………….…………………………
poskytovatel dotace

.………….…………………………
příjemce dotace

