Smlouva o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2016
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
Evidenční číslo smlouvy: xy/2016/ID

Poskytovatel: město Lázně Bělohrad
nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
tel., email:
493 792 276, e-mail: podatelna@lazne-belohrad.cz
IČ:
00271730
DIČ:
CZ 00271730
bankovní spojení:
KB Jičín, číslo účtu: 9005-2220541/0100
zastoupený: ing. Pavlem Šubrem, starostou,
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
Příjemce:
adresa:
tel, email:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený::
(dále jen „příjemce“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Lázně Bělohrad pro rok 2016.

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků města Lázně Bělohrad na „název akce/projektu/činnosti“.

Článek II.
VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY
Dotace na realizaci akce/projektu/činnosti specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši ……… ,- ,Kč
(slovy), a poskytovatel ho uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.

Článek III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce se zavazuje:
a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným
v čl. I., v souladu se zásadami pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Lázně
Bělohrad, a to nejpozději do 30. listopadu 2016,




Doba realizace projektu je stanovena od 1.1.2016 do 30.11.2016. Dotace je poskytována na
uznatelné výdaje uplatněné za celé toto období bez ohledu na datum přijetí dotace na účet.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace
vrátit.

b) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným zákonem o
veřejných zakázkách,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci akce/projektu/činnosti případně i v čerpání dotace provést jen po
předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
e) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely,
f)

v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání vhodným a viditelným způsobem
prezentovat město Lázně Bělohrad,

g) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce – závěrečnou zprávu,
h) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a
změny struktury příjemce včetně přeměny nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
i)

předložit poskytovateli na předepsaném formuláři finanční vypořádání (vyúčtování)
realizovaného projektu nebo akce nejpozději do 20. prosince 2016,
 Účetní doklady prokazující čerpání dotace musí mít označení nápisem „Hrazeno z rozpočtu

města Lázně Bělohrad + číslo smlouvy“ a musí mít náležitosti účetních předpisů.
 Při dokládání vyúčtování fakturami, či paragony, je nutné, aby příjemce předložil zároveň
kopii výdajového dokladu z účetnictví, kopii bankovního výpisu.
 Veškeré účetní doklady musí obsahovat podrobný rozpis plnění.
 V případě cestovních náhrad předložit propočet a přílohy dle platných předpisů.
 V případě přepravy osob doložit jejich seznam nebo presenční listinu.
Řádné vyúčtování dotace za uplynulé období je podmínkou pro přiznání finanční podpory pro
období následující.
j)

případné nevyčerpané prostředky vrátit do 30 dnů od data předložení vyúčtování, nejpozději
však do 31.12.2016, poskytovateli na účet města č. 9005-2220541/0100, KB Jičín. Jako variabilní
symbol příjemce uvede číslo této smlouvy,

k) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu,
l)

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména či názvu, názvu projektu i výše poskytnuté dotace,
případně i této smlouvy.

m) Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem
n) Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de

minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č.1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním
věstníku EU, dne 24.12.2013, v částce I. 352), dále jen „nařízení Komise“. Za den poskytnutí
podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

o) Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis,

především, že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou
ohledně týchž výdajů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné podpory a že
v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména nařízením Komise).

Článek IV.
KONTROLA, SANKCE
1) V případě zániku příjemce s likvidací:
a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do
30 dnů od oznámení na účet poskytovatele,
b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit
kontrolnímu orgánu města veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním
orgánem města je oprávněný zástupce města nebo další osoby určené pověřením.
3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem města na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu
a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků
je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření
k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena. Poruší-li příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této
smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za zvlášť hrubé porušení se považuje
porušení povinnosti uvedené v čl. III. písm. a), c) a g).
5) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a město Lázně Bělohrad je oprávněno
řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
že bude odvod uložen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně,
a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví
v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků
na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se

penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního
výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran. Schválení termínových změn, které se týkají data předložení vyúčtování, může
v rámci kalendářního roku povolit poskytovatel.
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.
6) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující specifikaci projektu, na který je dotace
poskytnuta včetně dalších souvisejících náležitostí.
7) Tato veřejnoprávní smlouva byla projednána na jednání Rady//Zastupitelstva* města Lázně
Bělohrad dne …… a schválena usnesením č. R/…. /.. // Z /…./..*.

V Lázních Bělohradě dne ………..

…………………………………………
Ing. Pavel Šubr, starosta
poskytovatel

V Lázních Bělohradě dne ………..

…………………………………………
příjemce

* Nehodící se škrtněte

Pozn. Vzorová smlouva byla projednána na ZM dne 10. února 2016, usnesení č. 14/13/2016/ZM

