Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve mění
pozdějších předpisů

I.
Obecná ustanovení
Valná hropada Svazku měst a obcí regionu Pomalší rozhodlo svým usnesením č. .m..ze dne
42· 'í "wlbodle § 85 písm. C) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"),
o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
II.
Poskytovatel a příjemce dotace

Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Svazek měst a obcí regionu Pomalší
Sídlo: Římov, Nám. J. Gurreho 2, PSČ 373 24
IČ: 62536443
zastoupená Markem Prokešem, předsedou
č.ú.: 115-270 263 0217/0100
(dále jen ,,poskytovatel")

Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Novohradsko - Doudlabsko, z.s.
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 046 36 228
zapsaný u Krajského soudu v č. Budějovicích , ve spolkovém rejstříku oddíl L, vložka 6870
Statutární zástupce: Mgr. Věra Korčáková, předsedkyně
č.ú.: 2400939155/2010, Flo banka, a.s.
(dále jen příjemce")
III.
Účel dotace
1. Poskytovatel tuto dotaci dle ČI. V. odst. 1 smlouvy poskytuje na činnost spolku tak, jak jsou
tyto činnosti uvedeny v žádosti o dotaci.
2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v ČI. III. odst. l a 2 této smlouvy.
Dotace musí být použita účelně a hospodárně. Příjemce nesmí dotaci použít na nákup darů,
pohoštění a úhradu daní. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.
3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fýzickým
osobám pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.
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IV.
Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace

Dotace může být využita od l. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a podléhá finančnímu vypořádáni
s rozpočtem poskytovatele za rok 2022.
V.
výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)
l. Dotace dle ČI. III odst. l poskytnuta ve výši 150.000,- KČ (slovy: jednostopadestátisíc korun
českých) převodem z uvedeného účtu poskytovatele na uvedený účet příjemce nejpozději do
10 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce.
3. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny
prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku
nejpozději do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace beZhotovostním převodem na účet
poskytovatele.
VI.
Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace

Po ukončení realizace financovaných činností vyhotoví příjemce závěrečnou zprávu a
vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací akce
s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie
těchto dokladů. VyúČtování předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 31. i. 2023.

VII.
Porušení rozpoČtové kázně a ukončení smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti podle této smlouvy bude považováno
za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
'izemních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod ve výši 25% poskytnuté
dotace za porušení účelu dotace nebo vyúčtování dne dotace.
2. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
3. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
4. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými předpisy, čehož se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpis&
b) poruší pravidla veřejné podpoľy,
c) je-li jako právnická osoba, či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen za
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností
příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku, a to ve
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
bylo proti příjemci zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,
příjemce je v likvidaci,
příjemce zrnění právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou
oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem,
využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v ČI. III. odst. l této smlouvy.

5. výpovědiú lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutím výpovědní lhůty.
6. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, a vyzve při'jemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen
tyto prostředky vrátit bez zbytečného odkladu nejpozději do lS-ti dnů od ukončení smlouvy
beZhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě
nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout. V případě
výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze
se jej platně domáhat.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce
lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli
nejpoMěji do lS-ti dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu nejpozději však do 30-ti dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními
stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. l písm. b) až písm. e) 500/2004 Sb.,
správní řád, ve mění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
10.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
smlouvy poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení
s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a při'jemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost
oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem
práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat,
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že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil
poskytnutí veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce l musí příjemce prokázat příslušnými
dokumenty, Že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti,
přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např.
projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných
podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, zpraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeniěnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom zpraví příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel .je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně omámit poskytovateli. Poskytovatel je
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vráceni poskytnuté
veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit
doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené
výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či
likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a
váže ho povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu
poskytovatele.
6. Pň'jemce je dále povinen oznámit poskytovateli vstup právnické osoby do likvidace, změnu
statutárního orgánu nebo jeho člena, zrněnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, a to
nejpozději do lS-ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala.

IX.
Ostatní ujednání

l. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta, je příjenice povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po
zjištěni změny.
2. Poskytovatel je oprávněn provádět u pňjemc-e kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.
3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití
finančních prostředků a zpři'stupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a
s plněním této smlouvy. Tímto u.jednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a
finančních orgánů státní správy České republiky.
4. Tato dotace nemá charakter veřejné podpory.
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X.
ZávěreČná ujednání

l. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
4. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištěni závažných nedostatků při realizaci akce, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti
o poskytnuti účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele.
5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
6. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu
prostředků z účtu poskytovatele.

V Římově d,,

Lo LL-

v Trhových Svinech dne 19. 4. 2022

za pdskytovatele
Marek Prokeš
předseda

"
za příjemce
Mgr. Věra Korčáková
předsedkyně
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