
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Janské Lázně usnesením č.Z56107l19 ze dne t6.12.2019

rozhodlo o přidělení dotace či.26S812019 a268912019

1) Město Janské Lazně
Janské Léuně, nám. Svobody 273
zastoupené starostou ing. Jiřím Hradeckým
IC00277 967
Č.ri: t 15-108513 0297l0I00
l dále jen poskytovate l/

a

2) Sportovní klub Janské Lázně, z.s.
se sídlem Janské Lázné, Sportovní 325
zastoupený Jaroslavem Havlinou, předsedou
IC 642 01 333
Č.ri.: +SOqO677410600
/dále jen příjemce dotace/

uzavíraií spolu tuto:

veřejnoprávní §mlouvu o poskytnutí dotac e z rozpočtu města

Clánek I.
účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu města ve formě
dotace (dále jen ,,dotaceo') na Vlastní činnost a akce (dále jen Akcé, nebo činnost), na základě
schválené žádosti.

2. Dotace se Poskytuje na zajiŠtění provozních záležitostí příjemce dotace, ktery realizuje činnost na
svou vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpis}, podmínkami této Šmlouvy. Dotace je
PoskYtovánanazákladě Žádostio poskytnutí dotace ve smyslu zákonač.250/2000 Sb. usianovení § l0á.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněií poráe3si.ň próapisti
(dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'').

4, Dotace je ve smYslu zákona č. 32O/2OO\ Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změné
některých zákoni (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou avzíahují'se na ni všechna
ustanovení tohoto zákona.

5. Dotace je sluČitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozPoČtu nebo strukturálních ťondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevylučuj í.

6. ÚČelem Poskytnuté dotace je podpora oddílů sportovců příjemce dotace na rok 2020 a úhrada
Provozních nákladŮ Příjemce dotace, nákladů na údržbu a rozvoj sportovišť, nákladů na pronájem
sportovišť, nákladů mládežnických fotbalových týmů, mládežnicklrčn tlrmri lyžařského a volejialov"ého
oddílu, oddílu stolního tenisu, oddílu žen ASPV, atýmutělesně po.tiz.ňy"n sportovců stolního tenisu.



10. Příjemce je povinen průběžně abez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech změnách,
které by mohly při vymáhání zadtžených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho
Pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky . Zejména je příjemce povinen oznámlt poskytovateii do
20 dnŮ ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik,
transformaci, slouČenÍ, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž
se dotace poskytuje.

1 1 . Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména / názvu (obchodní fi*y), data narození l IČ, adresy
trvalého pobytu (sídla), nizvu činnosti a výše poskytnuté dotace.

l2. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci činnosti bude uvádět obec jako poskytovatele části
finanČních prostředků. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet zásady pro jejich použití.
Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky na veřejná vystoupení a
umoŽnit na ně zástupcŮm poskytovatele volný vstup. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci činnosti,
tak Po jeho ukonČenÍ, bude dbát dobrého jména poskytovatele a činnost realizovat v souladu s právními
předpisy.

13. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce / Činnosti archivovat podkladové materiály:
-žádost včetně povinných příloh
-tuto smlouvu
-originály dokladů, prokazuj ících čerpání dotace
-dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
-záv ěr eěné fi nanční vyúčtování č innosti.

čHnek V.
Kontrola

l. PřísluŠné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kdykoli
kontrolovat dodržení podmínek, zakterych byla dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku,
zejména PředloŽit kontrolním orgánŮm poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních
dokladŮ prokazujícíchvyužití prostředků dotace v souladu s účelem činnosti.

3. Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
rcalizace Činnosti nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončeni financování
činnosti ze strany poskytovatele,

4. Za dodržení ťrčelu, na ktery
finančního vyťrčtování odpov ídá
vyťrčto v ání písemně potvrdí.

byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
osoba oprávněná jednat jménem p íjemce, která tuto skutečnost na

článek VI.
Drisledky porušení povinností p íjemce

1. V P ÍPadě, Že p íjemce po ukončení činnosti, nejpozději ao SÓ.11.ZOZO nevrátí p evodem na ričet
PoskYtovatele nevyČerpané prost edky dotace, považují se tyto prost edky za zaáržené ve smyslu
zákona o rozpoČtoq ch pravidlech rizemních rozpoOtt. rrij.-ce je v iakovém p ípadě pouín"n
poskytovateli vrátit tyto zadržené prost edky.

2. V P ÍPadě, Že P Íjemce po ukončení ěinnosti, nejpozději data q še uvedeného nep edloží finanční
vYriČtování dotace, PouaŽují se poskytnuté prost edky dotace za zadržené ve smyslu zákona o
rozPoČtoq ch pravidlech uzemních rozpočtri. P íjemce je v takovém p ípadě povineň poskytovateli
vrátittyto zadržené prost edky.



4, OdstouPení od smlouvY má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemcr dotaci a příjemce se jí
nemŮŽe Platně domáhat. Pokud poskytovatel oástoupí od smlouvy poté, có dotaci poukáza|,postupuje
příjemce podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.

čHnek VIII.
závěrečná ustanovení

l, Nenili v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této
oprávněn pověřený zaměstnanec obecního úřadu. Toto ustanovení se
této smlouvě a na odstoupení od této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
z,yěny této smlouvy lze provádět pouze formou písemnýc'h postupně
dohody obou smluvních stran,

smlouvy jménem poskytovatele
nevztahuje na podpis dodatkri k

smluvními stranami. Jakékoli
číslov anych dodatkri na základě

3, YztahY touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnymi ustanoveními občanského zákoníku,

4, Tato smlouva je sePsána ve dvou vyhotoveních, z nichžjedno je určeno pro poskytovatele a druhépro p íjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyňotovení).

5, Smluvní stranY ProhlaŠujÍ, Že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivych ridajri, podle jejich
svobodné avážné v le, a na důkaztoho p ipojují své vlastnoruční podpisy.

17,. .0J. 2{)20V Janskych


