Veřejnoprávní smlouva č.7812016 o poskytnutí neinvestični dotace
z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 201ó
na činnost v rámci Koncepce podpory §portu ve městě Varnsdorf

uzavíená niže uvedeného dne. měsice a roku mezi smluvními stranami

Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 470, 40't 47 Varnsdorf, IČ: 00261 718, zastoupené
starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem

Bankovní spoj
(dále j en

Česká spořitelna, č. účtLt2] -921 3 88 3 29l0800
poslrytovatel)
ení :

a

Tělovýchovná jednota Slovan Vamsdorf, Západni 2984, 4O7 47 Vamsdorf, lČ: 0052436 t,
zastoupená předsedou SR TJ Slovan Vamsdorf Jiřím Žďárským
Bankovní spojení: ČSoB, č. účtu176655107/0100
(dále,ien příiemce)

čIánek 1
Předmět a účelposkytnutí dotace

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestičnífinančnídotace ve výši 68 900 Kč
(slovy šedesát osm tisic devět set) z rozpočítlměsta Vamsdorf pro rok 2016 výše
uvedenému příjemci.

2)

Příjemce se zavazuje použítdotaci na úhradu nákladů spojených k zajištěníčinnosti
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání:

. pronájem sportovišťv rámci pravidelných
2. doprava na zápasy a Soustředění,
1

3.
4.

tréninků a tuzemského soustředění,

materiální rrybavení sportovců,
poplatky spojené s účastiv registrované soutěži.

3) Příjemci bude

poskytnuta dotace ve schválené výši v souladu s Koncepcí podpory
spoňu ve městě Varnsdorf schválené Zastupitelstvem města Vamsdorf usnesením
č. 10612015 dne 26.11.2015.

Clánek 2
Podmínky pro čerpání a použitídotace

1) Prostředky dotace mohou by příjemcem použity výhradně k účelůmuvedeným v č1. l
této smlouvy. za podmínek stanovených v této smlouvě a v souladu s Koncepcí
podpory spoftu ve městě Vamsdorf.

2) Schválená dotace bude převedena jednorázově formou bezhotovostni
příslušnýúčetpříjemce a to do l4 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
3) Příjemce

platby na

přijímá dotaci a odpovídá za hospodámé použitípřidělených prostředků

v souladu s účelemdotace.
4) příjemce dotace na činnost je oprávněn použítdotaci v průhěhrr kalendářního roku" a

to nejpozději do 31.12.20l6. Do čerpání dotace mohou bý1 zahmuty pouze úhrady za
práce, výkony a služby již vykonané a převzaté (nikoliv zálohové faktury), jejichž
úhrada bude provedena do 31.12.2016 včetně. Uhrady provedené po tomto termínu
nesmí blýt do čerpánídotace zahrnuty,

Článek 3
Vyúčtováni dotace

1) Příjemce dotace doloži vyúčtovánína stanoveném formuláři (k dispozici na

intemetových stránkách města či u pověřeného pracovníka městského úřadu) soupisem
nákladů hrazených z poskl,tnuté dotace, kopiemi účetnichdokladů, které dokladují
skutečně vynaloženénáklady, kopiemi účetníchvýkazů (např. účetnízávěrka nebo
sestava dokladujícíceloročníhospodaření) na oddělení školství, kultury a tělovýchovy
MěÚ Vamsdorf nejpozději do 3 l .0l .201 7.
nespotřebovanou ve stanovené lhůtě je přijemce povincn vrátit do rozpočtu
města Vamsdori do 31.12.2016, a to na účetuvedený v identifikaci poskltovatele
v záh|aví této smlouvy. Nevrátí_li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě,
dopusti se porušeni rozpočtovékáaně ve smyslu § 22 zákona č, 250/2000 Sb" o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

2) Dotaci.

3) Příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a

závazné v této věci rozhoduje pouze Bvropská komise. Názor poskyovatele dotace
v této věci není právně závazný. příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská
komise můžeuložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s přislušným úrokem zpět
poskytovateli, pokud shledá. že poskytnutá dotace představuje zakiizanou veřejnou
podporu podle čl. 1 07 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4) Přijemce umožní poskltovateli provést veřejnoprávní kontrolu ve smyslu zákona č.
32012001 Sb., o 1inanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů, ve

znění pozdějšich předpisů.

Clánek 4
Ostatní ujednáni
1)

Příiemce prohlašuje, že není dlužnikem města Varnsdorť ani společnosti R]]GIA. a.s.

2) Pří|emce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem preZcnto\ 31 poskyt.,vaielc
dotace Město Varnsdorf. zejména na svých webový,ch stránkách. v tisku. plakátech
atcl.

s:rlnl jsou seznánleny, se skutečností.že poskytovatel, jako orgán územní
je porinen poskytovat infbnnace vztahujíci se kjeho působnosti dle
]:-.] j. l06 l 999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3t S:_--,_-,::

j,1:- s::J\\.

z.:r.

l t stranr sor.rhlasně prohlašuj í. že žádtlý údaj v této smlouvě není označován za
.::c:..Jní tajemství.
>:::. *r

je příjemce dotace povinen oznámit předem
ptrsk\tovateli dotace a je povinen zajistit" aby jeho právní nástupce splnil všechny

.Iekr_lukoii znlěnu. translornlaci nebo zánik

/

povinnosti, vyplývajícíztéto smlouvy. V případě porušení této povinnosti je

poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení dotace či
její části zpét. Zrušeni firmy příjemce dotace s likvidací v době platnosti této smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od této smlouvy poskytovatelem dotace s právem
posky,tovatele dotace požadovat vrácení celé dotace zpět.

článek s

Odstoupení od smlouvy
1)

V případě porušenípodminek uvedených v této smlouvě ze strany přijemce, se na t}.to
bude pohlížetjako na porušeni rozpočtovékázně ve smyslu § 22 zžkona č.25012000
Sb., o rozpočtol.ých pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a poskylovatel má
právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskltnuté dotace v plné výši či její
části.

2) Odstoupení od smlouvy

je účinnédoručenímpísemnéhooznámení o

odstoupení

příjemci s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje
vrátit. Platnost smlouvy na základě této skutečnosti konči posledni kalendářni den

měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno.
3) Jestliže poskytovatel požaduje vráceni poskl,tnuté dotace, ať už z částínebo

vplné

výši, je příjemce povinen ke dni ukončeníplatnosti této smlouvy požadovanou částku
poskl.tovateli vrátit.

4)

Na neoprávněně zadržovanéfinančníprostředky bude poskltovatelem
penále podle platné právní úpravy.

5)

vyměřeno

Za porušení rozpočtové kázně uloži poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými právními předpisy. Za porušenírozpočtovékázně se v souladu s 22 zákona
§
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, považuje každéneoprávněné použitínebo zadrženíposkytnutých peněžních
prostředků. V nížespecifikovaných případech porušenírozpočtovékazně, uloži
posk}tovatel v souladu s § iOa odst. 6, příjemci odvod ve výši 5 7o z ce]kově
poskytnuté dotace:
- předložení vyúčtovánís prodlením do 30 dnů od data uvedeného v této smlouvě,
- předložení doplnčnís prodleninr do 15 dnů od uplynutí lhůty, uvedené ve výzvě
k provedení opatření k nápravě"
- porušenípovinnosti informovat posky.tovatele o změně. transformaci nebo zániku
přijemce.

článet 6

závérečná ustanovení
1)

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne odsouhlasení správnosti
předloženého vyúčtovánídotace poskytovatelem s vyjádřením, že dotace byla
poskynuta a čerpána v souladu se smlouvou nebo do dne vrácení dotace v případech
stanovených v této smlouvě.

že tuto smlouvu a Koncepci podpory sportu ve
mcste Varnidorf čétl,a že souhlasí sjejich zněním. Výslovně se zavazllje, že
podmínky poskltnutí dotace bude respektovat a je si vědom možných důsledků

2) Přijemce svým podpisem stvrzuje,

porušenítéto povinnosti.

3)

Změny adoplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí
b;it podepsány oběma smluvními stranami.

obou
4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvnich stran.
5)

poskltnutí dotace schválilo zastupitelstvo města vamsdorf na svém xlv. zasedání
dne 31.03.2016 usnesením č. 1412016-

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

Ve Vamsdorfu dne 05.04.201ó

Ve Vamsdorfu

dne ť +. la,/4,

Ing. Stanislav Horáček

' !c,}P §"§., é.:i.:l 76a§51 07/03tl
.j_

h{ěstci varnsdorf
{3)

Vyvřit^r

;1na;

Seirt,"lto tine,

'l8, 04,

2016

