Evidenční číslo smlouvy: 35/2016
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:
Obec Starý Kolín
se sídlem Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín
IČ: 00235741
DIČ: CZ00235741
číslo účtu: 4022151/0100
zastoupená: Lubošem Železným, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
Klub vodáků Starý Kolín
Dukelských hrdinů 4/II., 281 23 Starý Kolín
IČO: 44679149
číslo účtu: 2600887089/2010
zastoupený: Romanem Rozenským, předsedou
(dále jen „příjemce“)

Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dále
dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanému účelu a
splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
Článek II. Účel dotace
2.1. Dotace je poskytována za účelem nákupu vybavení pro obnovení sportovní činnosti po požáru
loděnice pro 4 posádky lodí (tj. 24 závodníků): 24x helma, 24x vesta, 24x pádlo.
2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté
finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou
individuální žádostí příjemce ze dne 21.10.2016.
2.3. Dotace se poskytuje jako dotace neinvestiční. Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací
rozumí dotace, kterou příjemce nesmí použít zejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích),
nákup alkoholických nápojů, na placení pokut, penále, úroků z úvěrů, ke krytí úvěrů, dále na placení
leasingových splátek, náhrad škod, mezd včetně odvodů, pojištění, úhrad členských příspěvků a
odpisy hmotného a nehmotného majetku. Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní.
Článek III. Výše dotace a způsob úhrady
3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 71.760,- Kč (slovy: sedmdesát jeden tisíc sedm set
šedesát korun českých).
3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č.:
2600887089/2010, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá
všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové
finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4022151/0100, a to nejpozději do
30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.
3.4. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Článek IV. Vyúčtování
4.1. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4.2. Příjemce je povinen nejpozději do 30.06.2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace (dále jen „vyúčtování“).
4.3. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle
zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace
uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu příjemce prokazujících použití dotace.
Článek V. Časové užití dotace
5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k
použití do 30.05.2017.
Článek VI. Kontrola
6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu
účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění kontroly
podle čl. VI. odst. 6.1., zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití dotace v souladu s čl. II. odst. 2.1.
6.3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na
vyúčtování písemně potvrdí.
Článek VII. Sankce
7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této
smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn
požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.
7.2. Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou,
b) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
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7.3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
Článek VIII. Závěrečná ustanovení
8.1. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i
jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo
jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.
8.2. Současně je příjemce povinen uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost příjemce. Totéž
je příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, na svých případných webových stránkách a při
propagaci svých aktivit.
8.3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, sídla, účelu dotace a výše poskytnuté dotace.
8.4. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
8.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
8.7. 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.
8.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel dotace a jedno
vyhotovení příjemce dotace.
8.9. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě poskytovatelem příjemci rozhodlo Zastupitelstvo
obce Starý Kolín dne 8. 11. 2016 Usnesením č. 05/20/16 a v případě tohoto právního úkonu byly
splněny podmínky uvedené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti. Usnesením č. 05/20/16 byla schválena i tato smlouva.
8.10. K podpisu této smlouvy za poskytovatele byl pověřen Zastupitelstvem obce Starý Kolín dne
8. 11. 2016 Luboš Železný, starosta obce, Usnesením č. 05/20/16.
8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně.
Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve Starém Kolíně dne: 16. 11. 2016

…………………………
Poskytovatel

………………………….

Příjemce
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