Veřejnoprávní smlouva

VSPD-__/20__

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březová
Poskytovatel:

podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb.

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Číslo bankovního účtu:
Zastoupený:

Město Březová
Nám. Míru 230, 356 01 Březová
00259250
0862 163 399 / 0800
Miroslavem Boudou, starostou města

Název právnické osoby:
Sídlo:
IČO právnické osoby:
Právní forma:
Číslo bankovního účtu:
Zastoupený:

FK Olympie Březová, z. s.
Hlavní 87, 356 01 Březová
497 67 160
spolek
369 901 634 / 0600
Bc. Petrem Kortusem, předsedou

Příjemce:

1. Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly poskytování
individuálních dotací z rozpočtu Města Březová, schválených RM Březová dne 13. 4. 2015 usnesením č. 83/15,
poskytuje poskytovatel příjemci individuální dotaci ve výši 785.000,-- Kč.
2. Dotace se poskytuje na základě usnesení ZM Březová č. 20/18 ze dne 26. 3. 2018.
3. Dotace bude poskytnuta převodem prostředků z účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Dotace se poskytuje na účel uvedený příjemcem v žádosti o dotaci, tedy na:
Celoroční činnost klubu a jeho družstev, vybavení (náklady na dopravu, odměny rozhodčím, registrace hráčů
a členů klubu, hostování a další náklady činnosti klubu v roce 2018).
5. Stanoveného účelu, na který se dotace poskytuje, bude dosaženo v době do 31. 12. 2018.
6. Příjemce je povinen při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky stanovené dle § 10a, odst. 5, písm. h)
zák. č. 250/2000 Sb.:
a) dodržet účel použití dotace podle odst. 4,
b) dosáhnout účelu, na který se dotace poskytuje, v termínu podle odst. 5,
c) předložit finanční vypořádání dotace a nespotřebované prostředky na účel podle odst. 4 vrátit poskytovateli v
termínu podle odst. 8.,
d) v termínu podle odst. 8 předložit soupis účetních dokladů, které byly zcela nebo zčásti hrazeny z prostředků dotace,
a kopie těchto účetních dokladů. Z účetních dokladů musí být zřejmé komu, za co a v jaké výši byly finanční
prostředky vyplaceny, a jejich skutečná úhrada musí být doložena kopií výpisu z účtu, příjmovým pokladním
dokladem vystaveným dodavatelem, nebo jiným dokladem prokazujícím přijetí prostředků v hotovosti. Uvedenými
doklady musí být doloženy výdaje až do výše, kterou příjemce uvedl ve finančním vypořádání jako výši
spotřebovaných prostředků z poskytnuté dotace.
7. Příjemce je dále povinen dodržet tyto další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky
poskytnuty, stanovené dle § 10a, odst. 5, písm. i) zák. č. 250/2000 Sb.:
Nestanovují se.

8. Finanční vypořádání dotace předloží příjemce do 31. 12. 2018. Případné nespotřebované prostředky budou vráceny
na účet poskytovatele č. 0862 163 399 / 0800 nebo do pokladny Města Březová do 31. 12. 2018, soupis účetních
dokladů, které byly zcela nebo zčásti hrazeny z prostředků dotace, kopie těchto účetních dokladů, a kopie dokladů
prokazujících skutečnou úhradu předložených účetních dokladů předloží příjemce do 28. 2. 2019.
Finančním vypořádáním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení
nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele.
9. Příjemce je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost při provádění kontroly využití dotace ze strany
poskytovatele. Výkon kontroly využití dotace probíhá podle zvláštních právních předpisů. V případě, že je kontrolou
zjištěno porušení rozpočtové kázně, bude příslušným orgánem poskytovatele stanoven odvod za porušení rozpočtové
kázně a vyměřeno příslušné penále podle § 22 zák. 250/2000 Sb. Příjemce je povinen stanovený odvod za porušení
rozpočtové kázně a příslušné penále uhradit poskytovateli ve stanovené lhůtě.
10. Povinnosti právnické osoby v případě přeměny nebo zrušení s likvidací: Po dobu trvání termínu pro dosažení
účelu, na který byla dotace poskytnuta, je právnická osoba povinna bezodkladně písemně informovat poskytovatele
o připravované změně právnické osoby (fúze, sloučení, oddělení apod.), vyhlášení insolvenčního řízení na
právnickou osobu nebo vstup právnické osoby do likvidace.
Právnická osoba, které byla poskytnuta dotace z prostředků města Březová a bylo na ni vyhlášeno insolvenční řízení
nebo vstoupila do likvidace, je povinna v plné výši poskytnutou dotaci vrátit.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z
nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.
V Březové dne: ...................................

V Březové dne: ............................................

Město Březová
Miroslav Bouda,
starosta města

FK Olympie Březová, z. s.
Bc. Petr Kortus
předseda

poskytovatel

příjemce

