
Veřejnoprávní smlouva č.69 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu města Varnsdorfpro rok 2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Město Vamsdoď, nám. E. Beneše 470,407 47 Vamsdorf,
IČ: 002617 18, DIČ CZ002617 1 8

zastoupené Ing. Stanislavem Horáěkem, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ítčtl27 -92|388329/0800
(dále j e n po s lqltov at e l)
a
Fotbalový klub Vamsdorf a.s., Moravská 3351,407 47 Vamsdorf,
IČ 287 41 528, DIČ: CZ287 4 I 528
zastoupený Vlastimilem Gabrielem, předsedou představenstva společnosti
bankovní spojení: CSOB, ě. učtu 243236456i0300
(dále jen příjemce)

čhnek 1
předmět a účel dotace

(1) Předmětem smlouvyje poskyhrutí neinvestiční finanční podpory (dotace) výše uvedenému

příjemci ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z rozpočtu města

Vamsdorf na rok 2016.
(2) Příiemce se zavazuje použít dotaci na úhradu béžných nákladů na ěinnost Fotba]ového

klubu Vamsdorf a.s. - dopravné, odměny rozhodčích, pořadatelů a ostrahy, sportovní

vybavení, pronájem haly, hřiště, bazénu, posilovny, soustředění V16,U|7, U19, náklady

na tisk a výlep plakátů, programů, lístků.

članek 2
Podmínky čerpání a použití dotace

(1) Prostředky dotace mohou být příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v ěl. 1 této

smloury a za podmínek stanovených v této smlouvě.

(2) Schválená dotace bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na příslušný

účet příjemce do 14 dnů po podpisu této smlouvy.

(3) Příjemce přijímá dotaci a odpovídá za hospodámé použití přidělených prostředků

v souladu s účelem poskytrrutí dotace. Daň z přidané hodnoty (dáie jen ,,DPH") je

považována za zptsobilý výdaj v případě, kdy příj emce není plátcem DPIi nebo

neuplatňuje v souvislosti s realizací úěelu dotace dle ě1. I tóto smlouvy niárok na odpočet

DPH na vstupu.



(4) příiemce zajisti ve svém účetnictví, v souladu s obecně platn;imi předpisy, iádné a

oddělené sledovaní použitých prostředků dotace.

(5) příjemce je oprávněn použít dotaci v pruběhu kalendářního roku, a to nejpozději do

3I.I2,2016.

čtánek 3
Vyúčtování dotace

(1) Vyučtování dotace bude doloženo Zptávotl hodnotící hospodaření Fotbalového klubu

vamsdorf a.s. (viz příloha smlouvy) a dále soupisem nakladů hrazených z poskytnuté

dotace, kopiemi vyhotovené výtočni zptávy, celoroční účetní uzávěrky a daňového

přiznžní se všemi přílohami výše uvedeného příjemce. vyúčtování bude doručeno

ekonomickému odboru městského uřadu Vamsdotf do 30.9 .2017 .

(2) Dotaci nespotřebovanou ve stanovené lhůtě je příjemce povinen vrátit do rozpoětu města

Vamsdorf do 31.12.2016, a to na úěet města uvedený v identifikaci poskl,tovatele v zéiúavi

této smlourry, Newátlli příjemce nevyěerpanou část dotace v této lhůtě, dopusti se

porušení rozpočtové kázné ve smyslu §22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Příjemce dotace bere na vědomí, že sluěitelnost podpory se společným trhem posuzuje

a závazné v této věci rozhoduje pouze Ewopská komise. Názor poskytovatele dotace

v této věci není právně závazný. příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská

komise může uložit příjemci nawácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět

poskytovateli, pokud shledá, že poskytrrutá dotace představuje zakrtanou velejnou

podporu podle čl, 107 odst, 1 Smlouvy o fungovaní Evropské unie,

(4) příjemce umožní posky,tovateli provést veřejnoprávní kontrolu ve smyslu zákona

é.320/200| Sb., o finanční kontrole ve veiejné správě a o změně něktených zákonů, ve

znění pozděj ších předpisů.

článek 4
Ostatní ujednání

(1) Příjemce, Fotbalový klub Vamsdorf a.s. prohlašuje, že není dlužníkem města Varnsdorf

a spoleěnosti REGIA, a.s,

(2) příjemce se zavazqe v pruběhu rca|izace účelu dotace prokazatelnlým a vhodným

způsobem plezentovat poskytovatele dotace Město Vamsdorf, zejména např. na svých

webových stránkách, zveřejnění v tisku, atd,

(3) Jakýkoliv zamýšlený právní úkon příjemce dotace, uskuteěňovaný v souladu se zákonem

ó. 12512008 Sb., o přeměnách obchodních společností v době platnosti této smlouly, je

příjemce dotace povinen oznémlt předem poskyovateli dotace a je povinen zajistit, aby

jeho právní nástupce splnil všechny povinrrosti, lyplývající z této smlouvy. v případě

porušení této povinnosti je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a

požadovat vrácení dotace či její óásti zpét. zrlšertt firmy příjemce dotace s likvidpcí

v době platnosti této smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy poskltovatelem

dotace s právem poskytovatele dotace požadovat vrácení oelé dotace zpět,



(4) Smlurrrí strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel, jako orgrán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vňahující se kjeho působnosti dle zrákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označovárt za
obchodní tajemsWí.

(5) Tato veřejnoprávní smlouva včetně piípadných dodatků bude v souladu se zákonem
250/2000Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění,
zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejněni na úřední desce umožňující dálkový
přístup na adrese www.vamsdorf,cz,

článek 5
Odstoupení od smloury

(1) V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, se na tyto
bude pohlížet jako na porušení rozpočtové kazně ve smyslu §22 zžkona č.25012000 Sb., o
rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj ších předpisů a poskytovatel
má právo odstoupit od smlouly a požadovat vrácení posky.tnuté dotace v plné výši či její
části.

(2) Odstoupení od smlour.ry je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení příjemci
s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskltovatel požaduje vrátit. Platnost
smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo
oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno.

(3) Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytrruté dotace, ať už z části nebo v plné výši, je
příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouly požadovanou částku
poskl,tovateli vrátit.

(4) Neoprálrrrěně zadržované finanční prostředky mohou b;ít posk}tovatelem úročeny úrokem
z prodlení podle platné právní úpravy.

(5) Za porušení rozpočtové kiané uloži posk}.tovatel příjemci odvod ve qýši stanovené
platnými právními předpisy. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 zákona č.

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní pozdějších
předpisů, považuje každé neoprávněné použití nebo zadtžent poskytnutých peněžních
prostředků. V níže speciťrkovaných případech porušení rozpočtové kéané, úoži
poskytovatel v souladu s § 10a odst, 6, příjemci odvod ve výši 5 % z celkově poskytnuté
dotace:

- pŤedložen q,ričtování s prodlením do 30 dnů od data uvedeného v této smlouvě,
- předložení doplnění s prodlením do 15 dnů od uplynutí lhůty, uvedené ve výzvě

k provedení opatření k nápravě,
- poruŠení povirrrrosti informovat poskytovatele o změně, transformaci nebo zániku

příjemce.



/,

čhnek 6
závěreěná ustanovení

(1) Tato smlouva se lzavfuá na dobu určitou, a to do dne odsouhlasení správnosti
předloženého ryričtovrání dotace poskltovatelem s vyjádřenim, že dotace byla poskytrruta a
čerpána v souladu se smlouvou nebo do dne wácení dotace v případech stanovených v této
smlouvě,

(2) Příjemce sv,ým podpisem stvrzuje, že tuto smloul,u éetl, a že souhlasí s jeiím zněním.
Výslovně se zavanlje, že podmínky posk}tnutí dotace bude respektovat a je si vědom
možných důsledků porušení této povinnosti.

(3) Zmény a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí bylt

podepsány oběma smluvními stíanami,
(4) Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

(5) Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Vamsdorf dne 21.01.2016
usnesením ě. 16/2016lI a 161201614.

(6) Tato smlouva se r,yhotoluje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden
stejnopis pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce,

- 5. 04. 20í6
Ve Vamsdorfu dne ...!.3 -t,i-70i6ve vamsdorfu dne

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Méstcl varnsdorí
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