Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Velké Hamry č. D1/2020
Uzavřená dle §1746 zákona č. 89/2012, občanský zákoník a podle §10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:
Název:
Město Velké Hamry
Sídlo:
čp. 362, 468 45 Velké Hamry
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou
IČ:
00262595
Číslo účtu:
0963263399/0800
(dále jen „poskytovatel“)
Příjemce dotace:
Název:
Tělovýchovná jednota Velké Hamry
Sídlo:
U Stadionu 550, 468 45 Velké Hamry
Zastoupená: Milanem Černým, předsedou
IČ:
16389298
Číslo účtu:
78-5814450257/0100
(dále jen „příjemce“)
I.
Preambule
Příjemce podal dne 11.11.2019 žádost o poskytnutí individuální dotace, která obsahovala všechny
náležitosti uvedené v §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Poskytovatel se rozhodl žádosti Příjemce
vyhovět a to usnesením zastupitelstva města č. A5/10/20 dne 16.1.2020.
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 bodě III této smlouvy.
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných podmínek dotaci ze
svého rozpočtu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít ji v souladu s touto smlouvou.
II.
Výše dotace a její úhrada
Celková výše dotace činí 546.000,- Kč (pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) na činnost příjemce
v roce 2020 a dále bude poskytnuta dotace na letní soustředění dětí v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč
(jeden tisíc korun českých) na jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech. Konkrétní výše
části dotace na soustředění dětí bude poskytnuta na základě předloženého seznamu dětí, které se
budou účastnit soustředění.
Část dotace na činnost příjemce bude příjemci vyplacena ve čtyřech splátkách na bankovní účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. První splátka ve výši 180.000,- Kč bude poskytnuta
nejpozději k 31.1.2020, druhá splátka ve výši 180.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději k 6.4.2020,
třetí splátka ve výši 100.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději k 7.7.2020 a čtvrtá splátka ve výši
86.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději k 5.10.2020. Dnem poskytnutí části dotace je den připsání
finančních prostředků na účet příjemce.
Část dotace na soustředění dětí bude příjemci vyplacena na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy v jedné splátce do 15ti dnů po předložení seznamu dětí s trvalým pobytem ve
Velkých Hamrech, které se zúčastní soustředění v roce 2020.

III.
Účel dotace
Dotace se poskytuje jako neinvestiční a účelově vázaná. Částka ve výši 180.000,- Kč je určena na
pokrytí spotřeb energií spotřebovávaných příjemcem v čp. 550 Velké Hamry. Částka ve výši 366.000,Kč je určena na sportovní činnost příjemce (organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do
sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové podmínky).
Částka ve výši 1.000,- Kč/dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech je určena na realizaci
soustředění dětí v roce 2020.
V případě nevyčerpání části dotace na jeden či více z výše uvedených účelů je možné tuto částku
dotace převést na jiný výše uvedený účel se souhlasem rady města.
IV.
Termín využití dotace
Dotace se příjemci poskytuje na náklady období 1.1.2020 – 31.12.2020.
V.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky z dotace smí být použity pouze na účel uvedený v bodě III. Do výdajů nelze
zahrnout:
• Náklady na nákup alkoholu a tabákových výrobků, nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích),
• Placení pokut, penále, úroků z úvěru, náhrad škod, úhrady členských příspěvků a úhradu
daní,
• Výdaje nesouvisející s účelovým určením dotace dle bodu 3 této smlouvy.
VI.
Finanční vypořádání dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace nejpozději do 31.1.2021.
Vypořádání doloží soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání
dotace na formuláři „Vypořádání individuální dotace“, který je přílohou této smlouvy.
Doklady o skutečných nákladech musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce předloží poskytovateli kopie faktur, popřípadě jiných účetních dokladů včetně
příloh, prokazujících vynaložení výdajů, kopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky,
paragony apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven, kopie výpisů z bankovního
účtu, které dokládají úhradu předložených faktur s vyznačením plateb.
3. Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace
vrátit poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí příjemce na bankovní účet
poskytovatele č. 963263399/0800 vedený u České spořitelny a.s. a to nejpozději do 15ti dnů
ode dne předložení vypořádání dotace poskytovateli, variabilní symbol 12020. Prostředky se
považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
VII.
Porušení rozpočtové kázně
1. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ust. §22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se příjemce
dopustí také v případě, že použije dotaci nebo její část na jiný účel, než účel sjednaný touto
smlouvou nebo poruší některou z jiných podmínek použití dotace dle bodu III této smlouvy.

2. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými
předpisy.
VIII.
Další podmínky poskytnutí dotace
1. U veškerých nákladů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký
mají být prostředky vynaloženy.
2. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.
3. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s čerpáním
poskytnuté dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. 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 do smlouvy.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. 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 smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tedy Město Velké Hamry má mimo jiné
právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města
dne 16.1.2020 pod č.j. A5/10/20.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Poskytovatel obdrží
jedno vyhotovení a příjemce také jedno vyhotovení.

Ve Velkých Hamrech dne 22.1.2020

Ing. Jaroslav Najman
poskytovatel v.r.

Milan Černý
příjemce v.r.

