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smlouva c. 11/2019
iv I
V
v
v
i
dotace Z rozpoctu mesta Mesto Albrechtice

A

n

uzavřená dle § 10a odst. 5 Zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve Znění pozdějších předpisů.
V souladu S podmínkami „Pravidel pro poskytovániveřejné finanční podpory Z rozpočtu
města Město Albrechtice" Schválené Zastupitelstvem města Město Albrechtice včetně příloh
dne 13. 12. 2017, usnesení č. 17/32/614 (dále jen Pravidla).
RoZh

od lo

Zastupitelstvo města Město Albrechtice, na svém Zasedání konaném dne 24.04. 2019
usnesením Č. 19/7Z/49k v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. v platném Znění

o

poskytnutí neinvestiční dotace.

Ve smyslu přijatých rozhodnutí uzavírají níže uvedené smluvní strany smlouvu v tomto Znění:

`

l.

Smluvní strany
sídlo: Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
Zastoupenoz Ing. Janou Murovou, starostkou města
Název

ičz

a

00296228

DIČ; CZ00295228

Bankovní spojení: ČSOB a.S., Krnov
Č. účtu: 155949106/0300

(dále jen „poskytovate|“)
a

Název a Sídlo: Armáda spásy v České republice, Z.s.

Petržílkova 2565/23, Praha 5, 158 00
Zastoupenýz Frank Gjeruldsen, Lt.Col.
ičz

40613411

Bankovní Spojení
Č.

účtu:

:

ČSOB

211653677/0300

(dále jen „příjemce“)
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Il.

Předmět Smlouvy
1.

Předmětem této Smlouvyje závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou neinvestiční dotaci a Závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít
v souladu sjejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

320/2001 Sb., O ?nanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (Zákon O ?nanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon O ?nanční kontrole“) , veřejnou ?nanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto

2. Dotace je ve smyslu Zákona č.

zákona.

Ill.
Účel a použití dotace
1.

Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje příjemci dotaci Z rozpočtu města Město Albrechtice na
rok 2019 ve výši 5 000 Kč na realizaci projektu Denní centrum Krnov (dále jen projekt).

2.

Nedílnou součásti smlouvy je „ Položko\/ý rozpočet projektu". V případě podstatné Změny
rozpočtu je nutno požádat poskytovatele O schválené změny.

IV.

Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

rozpočtu města Město Albrechtice dotaci ve výši 5 000 Kč, Slow

1.

Poskytovatel poskytne
pěttisíckorunčeských.

2.

Dotace bude poukázána příjemci bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
příjemce číslo 211653677/0300 vedeného u CSOB pod variabilním symbolem 112019.
Dotace bude vyplacena jednorázově do 30 dnů po podpisu smlouvy.

Z

V.

Podmínky použití dotace

a

povinnosti příjemce

odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu se Základními cíli, které uvedl v
žádosti. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě nákladů, které:

1. Příjemce

- budou skutečně
vynaloženy v souladu S podmínkami Pravidel, což bude Zachyceno v účetnictví a
účetních dokladech příjemce,
- budou identi?kovatelné, ověřitelné a doložitelné
prvotními doklady (daňovými doklady),
2. Příjemce není oprávněn použít

-

-

prostředky dotace na:

pohoštění a dary
nákup věcí osobní potřeby,
?nancování podnikatelských aktivit,
úhradu úroků, půjček, penále, dluhů, tvorbu kapitálového jmění,
nákup nemovitostí,
úhradu leasingu a nákupu osobních automobilů,

nespecifikované výdaje

3. Příjemce se zavazuje, že majetek v hodnotě nad 5.000,- Kč, pořízený Z této dotace, po dobu nejméně
4 let ode dne jeho pořízení žádným způsobem nezcizí (nepřevede vlastnické právo na třetí osobu,
neprodá) a současně se zavazuje, že tento majetek bude užívat pouze pro výše uvedený účel. Splnění
těchto závazků doloží příjemce čestným prohlášením O Zachování vlastnictví majetku, které předá
2

poskytovateli spolu se závěrečnou zprávou.
4. Příjemce zajistí ve svém účetnictví, v souladu S platnými právními předpisy, zejména zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví, řádné a oddělené sledování výdajů hrazených Z poskytnuté dotace.
Odděleným sledováním se rozumí:
a) viditelné označení originálů účetních dokladů prokazujících využití příspěvku nápisem „Hrazeno
dotace města Město Albrechtice",

Z

b) členění jednotlivých položek ve vyúčtování důsledně podle členění rozpočtu, položky musí být
číslovány shodně s číslováním v peněžním deniku a musí být opatřeny mezisoučtem za příslušnou
položku rozpočtu.
5. Příjemce je oprávněn použít dotaci v průběhu kalendářniho roku 2019 a to nejpozději

do 31.12.2019. Dotaci nelze převádět do následujíciho roku.
6. Příjemce je povinen předložit posl‹ytovateli na výzvu ke kontrole průběžné vyúčtování použití
dotace. Je rovněž povinen doložit posl‹ytovateli k průběžnému vyúčtování veškeré potřebné
podklady a informace k provedení kontroly použití a dodržení účelovosti použití dotace.

7.

Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s realizací
a při všech formách propagace projektu Skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace
byla Spolu?nancována Z rozpočtu města Město Albrechtice. Tyto skutečnosti doloží při
závěrečném vyúčtování projektu (fotodokumentace, plakáty, pozvánky apod.).

projektu,

8.

Příjemce dotace je vpřípadě podstatné Změny projektu povinen předem písemně
požádat poskytovatele o Změnu projektu. Podstatnou Změnou projektu se rozumí
změna názvu projektu, předmětu projektu, právní formy příjemce, statutárního
Zástupce. Celková výše dotace nesmí být v žádném případě překročena.

9.

Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, informovat
poskytovatele O vlastní přeměně nebo zrušení S likvidací, v případě přeměny i o tom,
na jaký subjekt přejdou práva a povinnosti Z této smlouvy.

10.

Neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o
všech změnách souvisejících sčerpáním dotace, realizaci projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě Změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví
kúčtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Zdůvodu
změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek.
VI.

Vyúčtování čerpání dotace
1. Příjemce

je povinen předložit posl‹ytovateli závěrečné vyúčtování čerpání dotace v termínu do

10. 01. 2020 na předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu v rozsahu podle Pravidel je přüemce
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené
povinen předložit do 10. 01. 2020.
dnem
na
poskytovatelem
jeho podáním
podatelně městského úřadu, zasláním na emailovou
adresu podatelny městského úřadu nebo dnem doručením poštou.
2.

Nejpozději do 31. 12. 2019 je příjemce povinen vrátit převodem na účet poskytovatele
případnou nepoužitou část dotace pod variabilním symbolem 112019 včetně avíza k platbě.

je povinen v termínu stanoveném poskytovatelem vrátit na účet poskytovatele
nesprávně použité prostředky dotace ,jejichž výše byla zjištěna kontrolou provedenou podle
čl.V. odst. 6 této smlouvy, nebo kontrolou závěrečného vyúčtování Zprávy, pokud celkový součet

3. Příjemce
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částek k vrácení přesáhne 100 Kč za jeden projekt. Termín pro vrácení dotace, stanoví
poskytovatel v písemné výzvě příjemci.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech dokumentů souvisejících S poskytnutím dotace, zejména
žádosti se všemi přílohami, závěrečného wúčtování, závěrečné zprá\/y, peněžního deníku a výsledků

kontrol.
5. Příjemce dodrží i další podmínky a náležitosti závěrečného vyúčtování, jež jsou obsaženy v čl.
lX. Pravidel.

VII.

Sankční podmínky
1.

Nesplní-li příjemce svoji povinnost uvedenou v čl. VI odst. 1 tím, že nepředloží ve stanoveném
termínu závěrečné vyúčtování použité dotace, anebo nesplní-li příjemce povinnost vrátit
prostředky dotace podle čl. Vl odst. 2 nebo odst. 3, bude mu podle ustanovení § 22 Zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně. Při porušení těchto povinnosti se jedná o méně
závažné porušení rozpočtové kázně a příjemce je povinen vrátit částku dotace ve výši 5 %. Odvod
za porušení rozpočtové kázně Se neuloží, pokud jeho celková výše za všechny porušení

rozpočtové kázně nepřesáhne 1000,- Kč.

termínu
stanoveném touto smlouvou, musí poskytovatele písemně požádat o změnu tohoto termínu,
nejpozději však 5 dnů před původně stanoveným termínem. Termín předložení závěrečného
vyúčtování lze prodloužit nejdéle o 30 dnů.

2. Pokud příjemce nemůže ze závažných důvodů předložit závěrečné vyúčtování v

uloženým odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit
poskytovateli navíc penále ve výši 1,0 promile Z částky odvodu za každý den prodlení. Penále,
které vjednotlivých případech nepřesáhne 1000,- Kč se neuloží.

3. Za prodlení

S

Vlll.
Závěrečná ujednání
1.

Smluvní Strany berou na sebe práva a povinnosti Z této smlouvy. V případě vzniku sporů budou
tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Tato smlouva se

vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, Z nichž
obdrží
poskytovatel
jeden a přűemce jeden. Změny této smlouw budou řešeny formou
písemného dodatku.

3. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy zcela a
ustanoveními Pravidel a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

podrobně seznámil

S

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva včetně př?oh a dodatků a všech dalších
dokumentů souvisejících S poskytnutím dotace, Zejména žádosti se všemi pňlohami,
závěrečného wúčtování, Závěrečné zprávy, peněžn?wo deniku a výsledků kontrol, S výjimkou
neveřejného seznamu členů sdružení může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na
o?ciálních webových stránkách města Město Albrechtice a kabelové televizi města Město
Albrechtice. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
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5. Smluvní Strany prohlašují, že se řádně Seznámily S obsahem smlouvy a bez výhrad s ní
souhlasí, že tato smlouva byla Sepsána na základě pravdi\/ých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani Za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojuji své podpisy.

6. Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Město Albrechtice dne 24. 04. 2019

usnesením č. 19/72/49k.
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Ing. Jana Murová

starostka města
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