Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Město Libavá
číslo:
(uzavřená podle § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Smluvní strany

1. Obec Město Libavá
Sídlo:
Berounská 41, 783 07 Město Libavá
IČ:
04498704
DIČ:
CZ04498704
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
4218648369/0800
Za kterou jedná:
Bc. Štěpánka Tichá, starostka
Tel.:
+420 702 180 705
E-mail:
podtelna@mesto-libava.eu
dále také jen „poskytovatel“ na straně jedné
a

2. SK Město Libavá, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5936
Sídlo:
Berounská 41, 783 07 Město Libavá
IČ:
26629810
Zastoupen:
Bohumír Liška, předseda
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
1740645001/5500
Tel:
605 782 658
E-mail:
skmestolibava@seznam.cz
Datová schránka:
jjtfuby
dále také jen „příjemce“ na straně druhé
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.

Příjemce podal dne 24. 3. 2022 žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny
náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., (dále jen „žádost“).
Poskytovatel se rozhodl žádosti příjemce vyhovět, a to usnesením zastupitelstva obce
UZ 53/23/2022. Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a
povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na
účel stanovený v článku 3 této smlouvy. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je
veřejnou finanční podporou ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě. Poskytování dotace se řídí obecně závaznými předpisy zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
1/4

1.3.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných
podmínek dotaci ze svého rozpočtu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využít ji
v souladu s touto smlouvou.
Článek 2
Výše dotace a úhrada

2.1.

Celková výše dotace činí 30 000,-Kč, (slovy třicet tisíc korun českých). Dotace bude
příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dnem poskytnutí dotace
je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.
Článek 3
Účel a podmínky poskytnutí dotace

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci výše uvedenou dotaci na provoz a nákup
a platby pronájmu, na úhradu energií, nákup kostýmů, rekvizit, cestovních výloh,
poplatku, startovného v soutěžích, výdaje spojené se sportovní činností, výdaje
spojené s účetní agendou klubu. Dotace se poskytuje na výše uvedený účel jako dotace
neinvestiční.
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na
úhradu jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„cit.zákona“),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2
cit.zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve
smyslu § 33 cit. zákona.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Do výdajů nelze zahrnout
a) náklady na reprezentaci, výdaje na alkohol a tabákové výrobky (s výjimkou cen
v soutěžích)
b) na činnost funkcionářů např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů
právnických osob, cestovní náhrady apod., vše nad rámec zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, či plynoucí mimo tento zákon
c) ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým
nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na
penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životnímu jubileu a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci apod.
d) placení pokut, penále, úroků z úvěru, náhrad škod, odpisů hmotného a nehmotného
majetku, úhradu daní
Příjemce je oprávněn použít dotaci v období od poskytnutí dotace do 31.12.2022
Dotace musí být použita hospodárně, což dokladuje poskytovateli předložením
vyúčtování dotace nejpozději do 31.1.2023, jehož součástí bude
a) závěrečná zpráva o využití dotace
b) kopie dokladů skutečně vynaložených výdajů, na jejichž realizaci byla poskytnuta
dotace (kopie faktur, případně jiných účetních dokladů prokazujících vynaložení
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výdajů)
c) příjemce se zavazuje, že uplatňovaný doklad, hrazený z dotace na účel poskytnutí
viditelně označí nápisem „Hrazeno z dotace obce Město Libavá“
d) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály
založenými v účetnictví příjemce dotace.
3.5. Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část
dotace vrátit poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí příjemce na bankovní
účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne
předložení vyúčtování poskytovateli. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání
na bankovní účet poskytovatele. V případě že příjemce použije dotaci nebo její část na
jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou v čl. 3 odst. 3.1., poruší některou z jiných
podmínek použití dotace stanovených v čl. 3 nebo poruší některou z povinností
uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu
v termínu stanoveném v čl. 3 odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná
zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené v článku 3 odst. 3.4. této
smlouvy, dopustí se porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo
neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení výzvy poskytovatelem. V případě nedodržení stanoveného termínu
vyúčtování, použití dotace v rozporu se stanoveným účelem dle bodu 3 odst. 3.1.
doložením neprůkazných nebo neúplných účetních dokladů je poskytovatel oprávněn
požadovat vrácení dotace v plné nebo částečné výši a příjemce je povinen na výzvu
poskytovatele finanční prostředky vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu použití dotace a příjemce se zavazuje
předložit všechny vyžádané doklady.
3.7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce jakož i s jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit
způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté
dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení
s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.
3.8. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít
vliv na poskytnutí této dotace.
3.9. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejich případných
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty
souvisejících s realizací projektu v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
ve znění pozdějších předpisů.
3.10. Poskytovatel je oprávněn dotaci či její část příjemci neposkytnout a od této smlouvy
odstoupit v případě, že existují důvodné pochybnosti o tom, že příjemce použije dotaci
řádně ke stanovenému účelu. Příjemce je v takovém případě povinen již poskytnutou
dotaci v plné výši vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené poskytovatelem v odstoupení
od smlouvy, v němž budou uvedeny důvody odstoupení poskytovatele od smlouvy.
3.11. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných
níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce:
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě Výše odvodu v %
porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně
z celkově
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poskytnuté dotace
Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně
(podrobnější členění)
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí
náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vyúčtování
Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob
finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu
k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.

5%
2%
5%
5%

5%
5%

Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tuto smlouvu lze měnit
pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že
souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a tedy Obec Město Libavá má mimo jiné
právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Tato smlouva byla sepsána dle svobodné vůle obou zúčastněných stran, nikoliv pod
nátlakem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž příjemce i
poskytovatel obdrží jeden výtisk.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvem obce Město Libavá
Datum jednání: 29. 3. 2022

číslo usnesení: 53/23/2022

Ve Městě Libavá dne 5. 4. 2022
Za příjemce

Bohumír
Liška

Za poskytovatele starostka obce
Bc. Štěpánka Tichá

Digitálně podepsal Bohumír Liška
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26629810,
o=SK Město Libavá, z.s., ou=1, cn=Bohumír
Liška, sn=Liška, givenName=Bohumír,
serialNumber=P856898
Datum: 2022.04.06 07:49:42 +02'00'

……………………………………..
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