Město Kaznějov
se sídlem Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51
IČ: 00257893
bankovní spojení: 0725660399/0800
zastoupené Ing. Petrem Sýkorou, starostou
dále jen město
a

Fotbalový klub Bohemia Kaznějov, z.s.
Plaská 559, Kaznějov 331 51
IČ: 67106234
bankovní spojení: 131752392/0300
zastoupený Vladimírem Pitlíkem, sekretářem
dále jen příjemce
uzavírají podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 85
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
čl. I.
Město poskytuje příjemci na základě řádně podané žádosti ze dne 8.2.2017 účelovou dotaci na
„činnost v roce 2017“ ve výši 290 000,-Kč.
Město se zavazuje dotaci poskytnout příjemci na účet uvedený v záhlaví smlouvy ve dvou splátkách
do 30.4.2017.
č. II.
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na účel uvedený v čl. I.
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
související s akcí dle čl. I.
3. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejících faktur a pokladních
dokladů.
4. Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 31.12.2017, dotaci vyúčtovat nejpozději
do 31.1.2018
Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky – fotokopie účetních
dokladů (faktury nebo doklady o zaplacení v hotovosti) a seznam předložených účetních dokladů.
Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb
v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů.
5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 31.1.2018.
6. Příjemce dotace se zavazuje viditelně umístit na všechny propagační materiály související
s předmětem dotace znak města a informaci, že akce je realizována s finanční podporou města.
7. Pokud město zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové
kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému než sjednanému účelu,

nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je
příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet města, a to do 10 dnů po té, co bude městem k vrácení
dotace vyzván.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům města provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užití dotace.
8. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce a s dalšími
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.
9. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile
z částky odvodu (neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků ) za každý den prodlení,
nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
10. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti brán
zřetel.
čl. III.
Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. Smlouva
nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

DOLOŽKA
Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva byly schváleny usnesením ZM ze dne 22.2.2017
č.us. 260.

V Kaznějově 29.3.2017
město

příjemce

