Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-28
_________________________________________________________________________________
kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany:
Město Špindlerův Mlýn,
002 78 343, CZ00278343,
Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, PSČ 543 51,
Bc. Vladimírem Staruchem, starostou města,
Komerční banka, a.s.,
19 28 601 / 0100,

IČ, DIČ:
se sídlem:
zastoupené:
název banky:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

a
SK Špindl z.s.,
017 95 082,
Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51,
fyzickou osobou Kateřinou Lukášovou,
Komerční banka, a.s.,
107 - 57 96 02 02 87 / 0100,

IČ:
se sídlem:
zastoupený:
název banky:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)

Poskytovatel a Příjemce dále též společně jako „Smluvní strany“
nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“

1. Úvodní prohlášení
1.1

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
2. Předmět smlouvy a účel dotace

2.1

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu Poskytovatele na financování výdajů
vynaložených při činnosti Příjemce.

2.2

Dotace je poskytována za podmínek Metodiky pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn schválené Zastupitelstvem města Špindlerův
Mlýn dne 9. 11. 2015 usnesením číslo 5/13/2015-ZM a z rozpočtu Poskytovatele na rok 2020
schváleného Zastupitelstvem města Špindlerův Mlýn dne 9. 12. 2019 usnesením číslo
7/15/2019-ZM.

2.3

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že poskytnutou dotaci použije na financování výdajů
v souvislosti s činností spolku SK Špindl z.s., v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami metodiky Poskytovatele, která je zveřejněna na stránkách Poskytovatele:
www.spindleruvmlyn.org/mestsky-urad/formulare-zadosti-vzory/financni-odbor/.

2.4

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
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2.5

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
3. Výše a způsob poskytnutí dotace

3.1

Příjemci je poskytována dotace ve výši 61.700,- Kč (slovy: šedesát jeden tisíc sedm set
korun českých) na činnost Příjemce podle odst. 2.3 článku 2. této smlouvy.

3.2

Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem
na bankovní účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy. Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou
peněžní prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního účtu Poskytovatele uvedeného
v záhlaví této smlouvy.
4. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace je od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

4.2

Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k činnosti
uvedené v této smlouvě.

4.3

Příjemce je povinen v rámci účetnictví označit originály účetních dokladů (profinancované
náklady), prokazující použití dotace, číslem této smlouvy. U účetních dokladů, které nejsou
plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace.

4.4

Příjemce je povinen předat Poskytovateli finanční vypořádání dotace (Závěrečnou zprávu,
jejíž součásti je vyúčtování dotace s kopiemi účetních dokladů) ve lhůtě nejpozději do dne
31. 12. 2020. Finanční vypořádání dotace je Příjemce povinen předat v uvedené lhůtě
na Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, finanční odbor.

4.5

Povinnost předat finanční vypořádání dotace nebo vrátit dotaci v plné výši platí pro Příjemce
i v případě, že u něj dojde k přeměně dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů nebo zrušení právnické osoby s likvidací
(§ 10a odst. 5 písm. k).

4.6

Příjemce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předání finančního
vypořádání dotace vrátit případnou nepoužitou část dotace převodem na bankovní účet
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.7

V případě, že dochází u Příjemce k zániku s likvidací, je Příjemce povinen vrátit nevyčerpanou
část dotace Poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace.

4.8

Příjemce je povinen při výkonu své činnosti propagovat Poskytovatele zejména umístěním
loga Poskytovatele na svých propagačních materiálech, případně webových stránkách,
bannerech, pozvánkách, tiskových materiálech a dalších předmětech propagujících město
Špindlerův Mlýn na veřejných akcích.

4.9

Poskytovatel poskytuje Příjemci oprávnění k použití loga Špindlerův Mlýn „šipka“ (dále jen
„Logo“) dle grafického manuálu vizuálního stylu, který bude Příjemci předán v elektronické
podobě do 20 dnů od uzavření této smlouvy (dále jen „Manuál“), a to k účelu této smlouvy
za podmínek v Manuálu stanovených. Příjemce je oprávněn použít Logo pro potřeby podle
odst. 4.8 článku 4. této smlouvy. Pokud Příjemce do 10 následujících dnů jakkoliv neupozorní
Poskytovatele, tak se má za to, že byl Manuál převzat úplný, funkční a bez vad.

4.10

Příjemce není oprávněn umožnit užití Loga třetí osobě. Příjemce je oprávněn do vizuálního
stylu Loga provádět pouze takové přiměřené zásahy, které jsou nutné k naplnění účelu této
smlouvy a jsou v souladu s podmínkami uvedenými v Manuálu. Příjemce není oprávněn
upravit či jinak měnit Logo a označení autora. Příjemce není oprávněn k žádnému jinému užití
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Loga nebo umožnění jeho užití třetími osobami. V případě, že bude takové porušení smlouvy
zjištěno, je povinen Příjemce uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
splatnou do 10 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pokuty. Právo Poskytovatele na náhradu
škody zůstává úhradou smluvní pokuty nedotčeno.
5. Kontrola
5.1

Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolou zejména ze strany Poskytovatele nebo třetí
osobou pověřenou Poskytovatelem při kontrole dle Zákona o finanční kontrole a v souladu
s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

5.2

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 5.1 tohoto
článku a předložit na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům Poskytovatele či osobám
pověřeným Poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazujících využití finančních
prostředků v souladu s účelem dotace, a to v termínu a na místě Poskytovatelem určeném.

5.3

Za pravdivost a správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem
Příjemce, která tuto skutečnost ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.
6. Důsledky porušení povinností příjemce

6.1

Dojde-li ze strany Příjemce k porušení této smlouvy, neoprávněnému použití dotace na jiný
než sjednaný účel nebo zadržení prostředků Poskytovatele, jde o porušení rozpočtové kázně
ve smyslu § 22 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a Poskytovatel
je oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Za porušení rozpočtové kázně se považuje též uvedení
jakýchkoli nepravdivých informací, údajů či prohlášení ze strany Příjemce souvisejících
s účelem dotace.

6.2

Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně podle odst. 6.1 tohoto článku,
je povinen provést Poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých
peněžních prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

6.3

Výše odvodu 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) Zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanoveno v těchto případech:
a) neumožní-li Příjemce provedení kontroly podle článku 5. této smlouvy,
b) nevyúčtování dotace v termínu podle odst. 4.4 článku 4. této smlouvy.

6.4

Poskytovatel bude postupovat při ukládání odvodu a penále a jejich vymáhání podle
ustanovení § 22 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6.5

Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na bankovní účet
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Všechny platby, jako důsledky porušení
závazků, provede Příjemce formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce

7.1

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody Smluvních stran
nebo výpovědí.

7.2

Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

7.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran,
vrátí Příjemce Poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby.

7.4

Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma smluvních
ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami, sankčních ustanovení
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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7.5

Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

7.6

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi.
Výpověď smlouvy je platná od jejího doručení druhé Smluvní straně a účinná 15 dnem po
jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.
8. Závěrečná ustanovení

8.1

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při úkonech této smlouvy jednat jménem
Poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

8.2

Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících
se účelu této dotace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu této smlouvy.

8.3

Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto
informaci bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku
trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, je-li Příjemce právnickou osobou,
týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této právnické osoby i všech osob, které jsou jejím
statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem Příjemce jednat z jiného titulu (plná
moc, prokura apod.).

8.4

Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči Příjemci po lhůtě splatnosti.

8.5

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných,
dodatků na základě dohody obou Smluvních stran.

8.6

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména
ustanoveními Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 159 až § 170 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8.7

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Příjemce a jedno
pro Poskytovatele.

8.8

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.

8.9

Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě.

8.10

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Poskytovatelem.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 Zákona o obcích.
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn dne
29. 4. 2020 usnesením číslo 3/19/2020-ZM.
Ve Špindlerově Mlýně dne 24. července 2020.

za Poskytovatele
Bc. Vladimír Staruch, v.r., starosta města
za Příjemce
SK Špindl z.s., zastoupený fyzickou osobou Kateřinou Lukášovou, v.r.
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