Příloha 2

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ SLAVKOV

Dohoda se uzavírá mezi:

Městem Horní Slavkov
Sídlo:

Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov

IČ:

00259322

Zastoupený:

Alexandrem Terekem, starostou města

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu:

862175349/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Název/jméno a příjmení
Bydliště/Sídlo:
Telefon, e-mail:
IČ/datum narození:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a ve
smyslu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Horní Slavkov (dále jen
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„pravidla“), poskytuje město příjemci příspěvek na účel uvedený v čl. II této dohody a
příjemce tento příspěvek přijímá.

Čl. II.
Výše příspěvku a jeho účel
Příjemci je poskytován v roce …………. účelový příspěvek z rozpočtu poskytovatele ve výši:
............................... Kč (slovy: ……..………. korun českých) na realizaci akce
……………………………….. (název akce dle žádosti).

Čl. III.
Uvolnění příspěvku
Peněžní prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově do 1 měsíce od
podpisu smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na účet příjemce uvedený v
záhlaví této smlouvy.

Čl. IV.
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje zejména: (specifikace činností související s realizací projektu viz. žádost)


……………………



……………………



……………………

2. Příjemce se zavazuje aktivity specifikované v odst. 1 provést do .............................. (dle
harmonogramu žádosti)
3. Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně k účelu uvedenému
v čl. II této dohody a v souladu s pravidly. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu,
na který byly poskytnuty.
4. O užití poskytnutých peněžních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou
evidenci.
5. Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnutého
příspěvku v souladu s pravidly, a to nejpozději do 31. 12. RRRR. Vyúčtování bude
obsahovat potvrzení pravdivosti a správnosti závěrečného vyúčtování.. Součástí
závěrečného vyúčtování jsou kopie účetních dokladů zejména faktur a bankovních
výpisů, dále přehled uskutečněných bankovních operací vztahujících se k použití
poskytnutému příspěvku a prokazující skutečné náklady realizace projektu v příslušném
kalendářním roce (např. dle pokladní knihy nebo deníku s odvoláním na doklad).
Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku.
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6. Nevyčerpané peněžní prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit do 14 dnů ode
dne předložení finančního vypořádání formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Sokolov, č. účtu
XXXXXXXXXXXXX, variabilní symbol ........................ (číslo smlouvy).
7. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky na účet uvedený v odst.
6 tohoto článku, jestliže odpadne účel, na který je příspěvek poskytován, a to do 14 dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Tuto skutečnost oznámí příjemce
poskytovateli nejpozději v den vrácení peněžních prostředků.
8. O skutečnosti, že je akce spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, je povinen příjemce
vhodným způsobem informovat veřejnost v případě, že výše obdrženého příspěvku je
alespoň 5.000,- Kč. Pro tyto účely se vydává souhlas s použitím znaku města
v nepozměněném vyobrazení poskytnutý poskytovatelem. Způsob informování doloží
příjemce v rámci finančního vypořádání.
9. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele příspěvku o změně sídla příjemce, změně
statutárního zástupce a změně bankovního účtu, a to nejpozději do 30 dnů od provedení
změny, nejpozději však v den předložení finančního vypořádání. Všechny změny doloží
kopiemi příslušných dokladů.
10. Příjemce je povinen archivovat originály dokladů k finančnímu vypořádání po dobu 5 let
od roku následujícího po roce, ve kterém bylo předloženo finanční vypořádání.
11. Pokud dochází k přeměně nebo zrušení bez likvidace příjemce je tento povinen předložit
finanční vypořádání a případně vrátit nevyčerpané finanční prostředky nejpozději v den,
který předchází rozhodnému dni.
12. Příjemce, u kterého bylo rozhodnuto o zrušení s likvidací je povinen předložit finanční
vypořádání a případně vrátit nevyčerpané finanční prostředky ve lhůtách stanovených
v odst. 5 a 6, nejpozději však v den předcházející zániku příjemce.

Čl. V.
Důsledky porušení závazků příjemce
1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených touto dohodou,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku nebo s
výjimkou povinností stanovených v odst. 3 tohoto článku, nařídí poskytovatel odvod ve
výši poskytnutých prostředků. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované
prostředky městu nevrátí, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen
zaplatit městu penále ve výši odpovídající 1 ‰ (slovy: jednomu promile) zadržovaných
prostředků za každý den prodlení. Stejné penále je příjemce povinen městu zaplatit
v případě prodlení s vracením prostředků dle čl. IV odst. 6 a 7 této dohody do výše
nařízeného odvodu. To nevylučuje právo poskytovatele odstoupit od dohody podle odst.
4 tohoto článku.
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2. Pokud příjemce použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než
je uveden v čl. II této dohody, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a příjemce je povinen je vrátit a zaplatit městu penále ve výši 1‰ (slovy:
jednoho promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne,
kdy byly připsány na účet příjemce, do dne jejich opětovného připsání na účet
poskytovatele. To nevylučuje právo poskytovatele odstoupit od dohody podle odst. 4
tohoto článku.
3. Poskytovatel vymezuje podmínky, jejichž porušení se považuje za méně závažné:
a) předložení finančního vypořádání do 7 dnů po uplynutí lhůty dle čl. IV, odst. 5;
b) příjemce neinformoval o spolufinancování z rozpočtu poskytovatele dle čl. IV, odst. 8
u příspěvku v rozmezí 5.000,- Kč až 30.000,- Kč;
c) příjemce nedodržel informační povinnost dle čl. IV, odst. 9.
4.

Za méně závažné porušení smlouvy se uloží odvod ve výši:
a) 5 % z poskytnutých prostředků v případě porušení dle odst. 3, písm. a) a c);
b) 10 % z poskytnutých prostředků v případě porušení dle odst. 3, písm. b).

5. V případě, že příjemce poruší tuto dohodu podstatně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel oprávněn od smlouvy
odstoupit, a veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté se považují za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen veškeré poskytnuté finanční
prostředky městu vrátit a zaplatit penále ve výši 1 ‰ (slovy: jednoho promile)
neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány
na účet příjemce, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele.
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce
bezhotovostního převodu na účet uvedený v čl. IV. odst. 6 této dohody.

formou

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s Pravidly Rady Města Horní Slavkov pro
poskytování příspěvků z rozpočtu Města Horní Slavkov a bude se jimi při hospodaření s
poskytnutými peněžními prostředky řídit. Tato pravidla tvoří nedílnou součást této
dohody jako příloha č. 1.
2. Pokud tato dohoda či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle
této dohody příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a druhý poskytovatel.
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4. O poskytnutí příspěvku rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města usnesením …………..
ze dne ………………… .
anebo
O poskytnutí příspěvku rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města usnesením
………….. ze dne ………………… .

V Horním Slavkově dne ………………

………………………………………

………………………………………

Město Horní Slavkov

příjemce

Alexandr Terek, starosta
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