
Veřejnoprávní smlouva č. 79 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu města Varnsdorfpro rok 2015

uzavřená rltže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Město Vamsdorl Nám. E. Beneše 470, 407 47 Vamsdorf, IČ 0O2617I8,DIČ CZ0026I7I\
zastoupené staíostou města Ing. Stanislavem HoráČkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účttl27 -921388329/0800
(dále j en poslqtovatel)

a

Nadační fond Hrádek - Burgsberg Vamsdorf, Nám. E. Beneše 4'70,407 47 Vamsdorf,
IČ 25422855, zastoupený předsedou správní rady Ing. Karlem Jelínkem
BaŇovní spojení: GE Money Bank, ó. účttl 19877332310600
(dále jen příjemce)

čhnek 1
Předmět a účel poskytnutí dotace

(1) Předmětem smlour,ry je poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 67.366,-- Kč
(slovy: šedesátsedmtisícťistašedesátšest korun českých) z tozpoétu města Vamsdorf na
rok 2015 rnýše uvedenému pŤíjemci.

(2) Příiemce se zavazui e použít dotaci na úhradu vlastního podílu nákladů na akci ,,Obnova
nátěru hrázdění lyhlídkové restaurace Hrádek č.p. 1726 Varnsdorf'.

článek 2
Podmínky pro čerpání a použití dotace

(1) Prosředky dotace mohou b;it příjemcem použity výhradně k úěelům uvedeným v čl. 1
této smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě

(2) Schválená dotace bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na příslušný
účet přijemce a to do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

(3) Příjemce přijímá dotaci a odpovídá za hospodámé použití přidělených prostředků
v souladu s účelem dotace.

(4) Příjemce zalisti ve svém úěetnictví, v souladu s obecně platnlimi předpisy, řádné a
oddělené sledování použitých prostředků dotace.

(5) Příjemce je oprávněn použít dotaci v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději do
31.t2.2015.



článek 3
Vyúčtování dotace

(1) přijemce dotace doloží kopii finančního vypořádáni akce ,,obnova nátěru hrázdění
' ' .\ryňlídko]ré restaurace Hradek o.p. 1726 Vamsdorf,, které dokládá Ministerstvu kultury

u rá."i uyúčtouání finanční poápo.y v programu podpora obnovy kultumích památek

prosředni-cwím obci . ro"šíř"no., působností. Vyúčtování musí být doručeno

ekonomickému odboru MěÚ Vamsdorf do 31.1.2016,

(2) Dotaci, nespoťebovanou ve stanovené 1hůtě je příjemce povinen vrátit do rozpočtu města' 
Vamsdoď áo 3l,t2.20l5, a to na účet uvedený v identifikaci poskltovatele v záhlavi íéto

smlouvy, Newátí_li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení

rozpočtové kazně vě smyslu § T2 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů,

(3) příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a
' ' 

záiaznév této věci rozhoduje pouze Evropská Komise. Názor poskltovatele dotace v této

věci není právné závazný. Příj"-"" dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise

může uložit příjemci navrácení veŤejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět

poskytovateli, 
'pók,.d 

.hl"da, že poskytnutá dotace představlje zakázanol veřejnou

podporu podle č1. 107 odst. 1 Smlour,ry o fungovr{Lrrí Evropské unie,

(4) příjemce umožní poskyovateli provést veřejnoprávní kontrolu ve smyslu zákona č.
' ' 

32óD0O1Sb., o fin;čni kontrole ve veŤejné správě a o změně někteqich zakonů, ve znění

pozděj ších předpisů.

čtánek 4
Ostatni ujednáni

(1) Příjemce prohlašuje, že není dlužníkem města Varnsdorf ani společnosti REGIA, a.s.

(2) příjemce se zavazlje v průběhu reallzace účelu _dotace 
prokazatelným a vhodným

' - 
zpňsobem prezentovat poskyovatele dotace Město Vamsdorf, zelména např. na svých

webových stráŇách, zveřejnění v tisku, atd,

(3) Jakoukoli změnu, transformaci nebo zánik nadačního fondu je příjemce dotace povinen

oznámit pŤedem poskltovateli dotace aje povinen zajistit, aby jeho právní nástupce splnil

všechny povinnósti, vyplývající z této smlouvy. V případě porušení této povirurosti je

po.6tóuát"t dotace opiárrncn od této smlouvy odstoupit a požadovat wáceni dotace či její

iásti'zpět. Zrušení firmy příj emce dotace s likvidací v době platnosti této smlouvy, je

důvodem pro odstoupeni od této ,,,'lorroy poskytovatelem dotace s právem poskytovatele

dotace požadovat vrácení celé dotace zpět,

(4) Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, _že. 
poskytovatel, jako orgán územní

samospÍálT,jep.ovi,'enposkltovatinformacevztahujícísekjehopůsobnostidlezákona
r,, rc69ďs šb., o suouóanem přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany

souhlasně prohlašují, že žádný,idu.1 '\, této smlouvě, včetně jejích příloh, není označovžnl

za obchodní tajemství.



(5)Tatoveřejnoprávnísmlouvavčetněpřípadnýchdodatkůbudevsouladusezákonem
250i2000Šb., o rozpočtových pravidléch územních rozpočtů, v pozdějším 

. .zněni

"u.i"jno.ru 
pá dobu nejmenj r leťode dne zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový

přístup na adrese www.varnsdorf,cz,

čtánek 5
Odstoupení od smlourry

(1) V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, se na t},to

bude pohlížet jako na porušení rozpočiové kazné ye smyslu § 22 zékona č, 250/2000 Sb"

á ,"á"Ot"WÓn pravidlech, u" ^ě"í 
pozdějších předpisů a ma n99]<191,31el. ptávo

odstoupit od smlouory a pozadovat vráceŇ poskynuté dotace v plné výši či její části.

(2)odstoupeníodsmloulryjeúčinnédoručenímpísemnéhooznámeníoodstoupenípříjemci' ' 
s uvedením důvodu odsioupení a částkou, kterou poskltovatel požaduje vrátit, platnost

smlouvy na základě této súečnosti končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo

oznáméni o odstoupení od smlouvy příjemci doručeno,

(3)Jestližeposkltovatelpožadujewáceníposkytnuté.dotace,aťlžzÓástínebovplnévýši,je*' 
piíj".cá povinen t" ani ukončej plátnosti této smlouvy požadovanou částku

poskltovateli vrátit,

(4) Na neoprávně né zadržované finanční prostředky bude poskytovatelem vyměřeno penale

podle platné právní úpravy.

(5) Za porušení rozpočtové kázné lloží poskytovatel příjemci odvod ve výši^ stanovené

'-' prutiý.i p.auníái pr"dpisy. Za porušení ro.zpočíové kázně se v souladu s § 22 zžkona é.

25Ol2O00 Sr., o .o"poOiávýcť pravidlech územnjch rozpočtů, ve znění pozdějších

;ř"áptrů považuje ť"Záe Á"p,""Cné použití.nebo zadrženi poskynutých peněžních

prostředků. V niZe specifit<ovaných piípadech 
_ 
porušení lozpočtové kázné, l|oží

ioskytovatel 
.,r.ouuau-, 5 tóa odst. 6, pri.;"_"i odvbd ve výši 5 % z celkově poskl,tnuté

dotace:

- predlož"ní áopr"C"i s prodlením do 15 dnů od uplynutí 1hůty, uvedené ve výzvé

k provedení opatření k nápravě,
_ porušení pori*".ii irr*ilouut porkltouatele o změně, transformaci nebo zániku

příjemce.

Čtánek 6
závéreóná ustanovení

(1) Tato smlouva se uzayirá na dobu určitou, a to do dne odsouhlasení správnosti
'-' 

|r"atoz"neno vyúčtováni dotace poskltovatelem s vyjádřením, že dotace byla poskl,tnuta

a čerpána v souladu ." ,.louuou neúo do dne vracení dotace v případech stanovených

v této smlouvě.



(2) Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu ěetl, a že souhlasí sjejím zněním.
Výslovně se zavaztýe, že podmínky posk}tnutí dotace bude respektovat a je si vědom
možných důsledků porušení této povinnosti,

(3) Zmény a doplňky této smlouvy mohou blýt provedeny pouze písemnou formou a musí b;it
podepsány oběma smluvními stranami.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

(5) Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Vamsdorf č. 80/2015
dne24.9.2015.

(6) Tato smlouva se vyhotourje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden
stejnopis pro poskltovatele, jeden stejnopis pro příjemce.

Ve Vamsdorfu dne : 6. l0. ?Cí5 Ve Vamsdorfu dne 1 2 -1$- 2015

Město varrrsdoď
t§l

Hráde É,-. Durgsbetg varnraorr
lc'o: t§ 4' 

's 
6!

nóm. Ed. Benďe/70 ft{Jdoro 

^{čú}ao? 4' l'a/il N arr.\D É'

Ing. Sianislav Horáček


