Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Letovice v rámci
DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA LETOVICE
NA ROK 2020
v oblasti
„
"
Smluvní strany:

1. Město Letovice, zastoupené Mgr. Petrem Novotným, sídlo Letovice, Masarykovo nám
19, Letovice, IČO 280 518,
(dále jen poskytovatel)
a
2. (dále jen příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu poskytovatele na úhradu
nákladů žadatele v souladu s Dotačním programem města Letovice na rok 2020 (dále jen
„program“) na realizaci projektu dle žádosti číslo…….. (dále jen projekt).
2. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Letovice.
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, podmínkami této
smlouvy a Dotačním programem města Letovice na rok 2020 a to nejpozději do 31. 12.
2020.
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
II.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytne z prostředků města Letovice příjemci neinvestiční dotaci
v celkové výši ………. Kč, slovy: ……… korun českých a investiční dotaci v celkové
výši ………. Kč, slovy: ……… korun českých na realizaci projektu uvedeného v čl. I.

2. Prostředky dotace budou poukázány jednorázově bankovním převodem z bankovního
účtu města Letovice, vedeného u Komerční banky, a. s., č. 820631/0100 na účet příjemce
č. …….. jednorázovou splátkou, ve lhůtě nejpozději do 30.4.2020. Dotace je
poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.
3. Poskytovaná dotace představuje max. 70 % nebo 90 % uznatelných výdajů
v souladu s programem. Příjemce dotace je povinen úhradu vlastního podílu prokázat
při kontrole finančního vypořádání dotace.
III.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce dotace se zavazuje použít prostředky dotace v souladu s článkem II., odst. 1 této
smlouvy na úhradu výdajů s podanou žádostí, s programem a s účelností prostředků.
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. Vyjma
úhrady spotřebovaných energií a vody za rok 2020, které mohou být hrazeny do konce
ledna následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů projektu
hrazených z dotace převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním
převodem ve prospěch jiné oprávněné osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje
vynaložené a vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu, na který je dotace poskytnuta,
dle Dotačního programu města Letovice na rok 2020.
Neuznatelnými výdaji se rozumí výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s předmětem a
účelem dotace a výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Neuznatelnými výdaji se rozumí:
o úhradu peněžních a věcných darů, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou
součástí akce kde cena za 1 ks nepřesahuje částku 500,- Kč – např. poháry, diplomy,
medaile, upomínkové předměty, květiny
o prokazatelně nesouvisející s projektem, komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
o odpisy majetku
o pohoštění a občerstvení
o úhrada úvěrů, penále a pokut,
o DPH u žadatelů, kteří jsou plátci dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
o bankovní, telefonní a poštovní poplatky
2. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2020 nejpozději do termínu
v odst. 1.
3. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, zejm.
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené
sledování použitých prostředků dotace. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a
viditelné označení účetních dokladů prokazujících použití dotace z finančních prostředků
města Letovice.
4. 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 prokazujících vznik uznatelných nákladů činnosti a
využití prostředků v souladu s účelem činnosti.
5. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. II. této smlouvy. Při výběru dodavatele statků, příp. služeb hrazených
z dotace je povinen postupovat transparentně.
6. Příjemce dotace předloží poskytovateli nejpozději v termínu do 15. 2. 2021 vyúčtování
dotace podané přes webový formulář a následně v listinné podobě opatřené podpisem
oprávněné osoby. Vyúčtování bude pouze do výše poskytnuté dotace a bude obsahovat
elektronicky vyplněný formulář Finanční vypořádání dotace a účetní doklady (kopie)
prokazující využití dotace na úhradu výdajů. Příslušné doklady vztahující se k dotaci
musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost, a aby náklady a výnosy byly vedeny analyticky ve
vztahu k finanční podpoře (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou
k finanční podpoře). Příjemce odpovídá za řádné vedení a trvalé viditelné označení
originálních účetních dokladů prokazujících použití finanční podpory uvedením „hrazeno
z finanční podpory z rozpočtu města Letovice pro rok 2020 ve výši ______ Kč. Příjemce
uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových
pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových
dokladech, paragonech a výpisech z bankovních účtů. V případě předložení účetních
dokladů hrazených bezhotovostně doloží příjemce dotace ve vyúčtování doklad o úhradě
(výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad).
7. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat za
nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost ve finančním vypořádání dotace písemně
potvrdí.
8. V případě nevyužití finančních prostředků ať už zcela nebo z části je příjemce povinen je
vrátit na účet poskytovatele č. 820631/0100 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do 7
dnů od termínu stanoveného pro realizaci, nejpozději však do 15. 2. 2021.
9. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména, adresy (sídla), dotačního
titulu a výše dotace. Zpracování osobních údajů příjemce je nezbytné pro plnění právní
povinnosti poskytovatele, bližší informace na www.letovice.net.
10. Příjemce je povinen po dobu 5 let od skončení činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání finanční podpory,
d) dokumentaci o výběru dodavatele statků, služeb a stavebních prací dle čl.III, ods.5.
e) finanční vyúčtování finanční podpory.
11. Příjemce dotace, je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli bezodkladně skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
nebo zřizovatelův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele k věci,
na niž se dotace poskytuje, apod.

12. Je-li příjemce dotace právnickou osobou a má-li dojít k přeměně nebo zrušení s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli, a to nejpozději do 15 dnů od
okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Poskytovatel následně rozhodne o dalším
postupu.
IV.
Sankční podmínky
1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle §22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce č. 6 článku III. smlouvy je považováno za
méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za
tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:
a) předložení závěrečného vyúčtování podle odst. 6 článku III. po stanovené lhůtě:
do 5-ti pracovních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6-ti do 30-ti pracovních dnů
2 % poskytnuté dotace
nad 31 pracovních dnů
7 % poskytnuté dotace
b) porušení povinností stanovených v odst. 11 článku III. 2 % poskytnuté dotace
3. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
4. Poskytovatel je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy, Dotačního
programu města Letovice na rok 2020 příjemcem, pozastavit uvolňování finančních
prostředků. O pozastavení poskytování finančních prostředků poskytovatel písemně
informuje příjemce ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy se o porušení podmínek této smlouvy
příjemcem dozví.
V.
Ukončení smlouvy
1. Závazek založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních
stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna závazek z této smlouvy vyplývající písemně
vypovědět a odůvodnit. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti,
které jej vedly k podání výpovědi, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části.
Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 kalendářních dnů od ukončení
smluvního vztahu bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě.
Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci
neposkytnout. Výpověď ze strany města Letovice podléhá schválení Rady města
Letovice. Výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po
doručení výpovědí druhé smluvní straně.
Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu zejména v těchto případech:
- použití poskytnuté dotace (nebo její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou
- realizace předmětu žádosti v rozporu s právními předpisy

-

příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem
ustanovením této smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána na základě
pravdivých údajů podle jejich svobodné a vážné vůle, že žádná ze smluvních stran
neuzavírá tuto smlouvu v tísni, že žádná ze smluvních stran podmínky této smlouvy
nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Příjemce bere na vědomí, že veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč
bude v souladu s ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a při splnění podmínek vyplývajících
z tohoto zákona zveřejněna poskytovatelem na úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to nejméně po dobu 3 let ode dne jejího zveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dotační program města Letovice na rok 2020 mají
k dispozici, jsou s ním seznámeni. Příjemce dotace se zavazuje, že Dotační program
města Letovice na rok 2020 bude při realizaci akce, na kterou je dotace poskytnuta,
dodržovat.
6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak názvu, sídla, IČ, DIČ a čísla účtu.
7. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci činnosti, tak po jejím ukončení, bude dbát
dobrého jména poskytovatele a činnost realizovat v souladu s právními předpisy
a Dotačním programem města Letovice na rok 2020.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Poskytnutí dotace bylo schváleno na .schůzi
města Letovice, konané dne
………….. usnesením č. .
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na . schůzi
města Letovice, konané
dne ……………… usnesením č. .
V Letovicích dne………

-----------------------------------poskytovatel

V Letovicích dne …………

--------------------------------příjemce

