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Důvodová zpráva
Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce 2015
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce
a radě obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v jednotlivých případech fyzickým nebo
právnickým osobám.
Do Fondu primátora města Karviné bylo podáno celkem 293 žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2015
s celkovým finančním požadavkem 12.897.848 Kč. Žádosti byly rozděleny do 5 skupin podle
charakteru předkládajícího subjektu a tematického zaměření projektu:
I. Kultura
II. Sport
III. Vzdělávací akce, projekty škol
IV. Volnočasová činnost dětí a mládeže
V. Zájmová činnost, projekty zdravotní, sociální, veřejně prospěšné
Dne 3. března 2015 se uskutečnilo jednání odborné pracovní skupiny Fondu primátora města Karviné,
která v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné posoudila
zaslané žádosti o dotace a doporučila ke schválení dotace v celkovém objemu Kč 5.130.400,-- (slovy:
Pětmilionůstotřicettisícčtyřista korun českých).
V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
města Karviné na své schůzi konané dne 08.04.2015 usnesením č. 442 rozhodla poskytnout dotace
do Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 1.009.000,- (slovy: Jedenmiliondevěttisíc korun českých).
Na základě § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
města Karviné na své schůzi konané dne 08.04.2015 doporučila Zastupitelstvu města Karviné
rozhodnout poskytnout dotace nad Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 4.121.400,-- (slovy:
Čtyřimilionystodvacetjednatisícčtyřista korun českých), právnickým osobám uvedeným v příloze č. 1
k usnesení a uzavřít s těmito příjemci (p.č. 54.– 71.) smlouvu o poskytnutí dotace.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Seznam příjemců účelových dotací nad Kč 50 000 z Fondu primátora města Karviné v roce 2015

Poř.
číslo

IČ

54

27006549

55

56

57

320463

26599198

847925

Název žadatele
Iniciativa Dokořán

Městský dům kultury Karviná

Název projektu
Karviná Dokořán 2015

Požadovaná
výše dotace (Kč)

Výše dotace (Kč)

350 000

300 000

Oslavy k 70. výročí osvobození Karviné
(3.5.2015)

55 000

55 000

MDŽ pro seniory

25 000

25 000

300 000

250 000

397 000

300 000

192 500

70 000

Občanské sdružení Madleine

Den pro celou rodinu

Krajské středisko volného času
Juventus, Karviná, příspěvková
organizace

Podpora tanečních a mažoretkových skupin,
Kulturně společenské akce pro veřejnost (20
akcí)
Sportovní soutěže O pohár primátora pro žáky
ZŠ a SŠ

170 000

150 000

58

25859838

Polar televize Ostrava, s.r.o.

XXII. Ročník mezinárodního filmového
festivalu Febiofest - Regionální ozvěny v
Karviné

59

64628752

Sdružení Permoník

Rozvoj hudebnosti dětí a mládeže města
Karviné a 50. výročí založení sboru

950 000

950 000

60

61974935

Lázně Darkov, a.s.

Realizace celoročních kulturních programů a
aktivit pro veřejnost

500 000

250 000

61

64628990

Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ

Hudební nástroje pro Májovák a zajištění
koncertní činnosti v roce 2015

600 000

400 000

16. Karvinský Romský festival 2015

200 000

100 000

69206414

Občanské sdružení "Sdružení Romů
Severní Moravy"

Zajištění činnosti spojených s provozem
Romského kulturního a společenského centra

200 000

50 000

Dolański Gróm 2015 - mezinárodní rockový
festival v Karviné

100 000

100 000

62

63

70911983

Místní skupina Polského kulturně
osvětového svazu v Karviné Fryštátě
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Poř.
číslo

IČ

64

22870318

Městský tenisový klub Karviná

Finanční podpora pravidelné činnosti
tenisového klubu v roce 2015

250 000

250 000

65

26640147

Futsal Karviná, o.s.

21. ročník Karvinské futsalové ligy a Letní
karvinský pohár

250000

250 000

66

22761764

Kabal team Karviná, o.s.

Pořádání Mistrovství České republiky 2015
dospělých v badmintonu

100 000

100 000

67

72035480

Základní škola a Mateřská škola
Prameny, Karviná-, příspěvková
organizace

Karvinský talent 2015

98 000

95 000

Oprava sedmera darovaných houslí

57 000

30 000

46 400

46 400

32 000

20 000

100000

100 000

15. Mistrovství ČR v klávesnicové gramotnosti
ZAV JUNIOR 2015

30000

20 000

Výstava ovoce, zeleniny a květin "Zahrada
2015"

15000

10 000

Činnost Územního sdružení v roce 2015

100000

100 000

Činnost Úřadu Oblastního spolku ČČK

445700

100 000

celkem

4 121 400

68

68899092

Název žadatele

Název projektu

Základní umělecká škola Bedřicha
Příspěvek pro talentované žáky ze sociálně
Smetany, Karviná - Mizerov, příspěvková
slabých rodin
organizace
Klavírní areliéry v Karviné podeváté

69

70

71

62331418

433918

426458

Základní škola a Mateřská škola
Dělnická, Karviná, příspěvková
organizace

Územní sdružení Českého
zahrádkářského svazu Karviná

Oblastní spolek ČČK Karviná
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení

p.č. 54)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČO:

00297534

DIČ:

CZ00297534

číslo účtu:

1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)
a

Iniciativa Dokořán
se sídlem:

Masarykovo náměstí 4/3 , 733 01 Karviná-Fryštát

zapsáno:

ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě

zastoupeno:
IČO:

oddíl L, vložka 6820
Jakubem Bordacsem, předsedou
27006549

DIČ:

CZ 27006549

číslo účtu

1732411379/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).
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4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 300.000 (slovy: Třistatisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Karviná
Dokořán 2015“. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akcí, a to
na úhradu výdajů vynaložených za honoráře vystupujícím, pronájem a technické zajištění akcí (pódium,
ozvučení, osvětlení), materiální zajištění, propagaci, zajištění bezpečnosti, úklidových služeb, a další výdaje,
jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu, akce) žádosti o dotaci v období od 1.1.2015 do
31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.
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2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Jakub Bordacs
předseda spolku
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p.č. 55)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Městský dům kultury Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město, 735 06
Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou MěDK
00320463
CZ00320463
335791/0100 u Komerční banky, a.s., pob. Karviná

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne z rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši
Kč 80.000 (slovy: Osmdesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem částečné úhrady nákladů spojených s realizací kulturních akcí
Oslavy k 70. výročí osvobození Karviné a MDŽ pro seniory, a to na technické zajištění akcí, honoráře
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účinkujících umělců a souborů, jak bylo uvedeno v rozpočtu žádosti o dotaci za období od 01.01.2015 do
30.09.2015.
.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.12.2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.12.2015. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.4.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………………………………
Mgr. Olga Humplíková
ředitelka MěDK
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p.č. 56)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Občanské sdružení Madleine
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu
(dále jen „příjemce“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Maxe Švabinského 2224, 738 01 Frýdek-Místek
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 5619
Libuši Štrochovou, předsedkyní sdružení
26599198
CZ26599198
267053611/0300 u ČSOB

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 250.000 (slovy: Dvěstěpadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Den pro celou
rodinu“, a to na úhradu výdajů vynaložených za honoráře vystupujícím, honoráře osobám odpovědným za
technické a organizační zajištění, náklady za pronájem a technické zajištění akce (pódium, ozvučení,
osvětlení atd.), pronájem zábavných atrakcí a rekvizit, zajištění propagace, bezpečnosti a
zdravotnického dozoru, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí
dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Libuše Štrochová
předsedkyně sdružení
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p.č. 57)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
se sídlem:
U Bažantnice 1794, Karviná - Nové Město, PSČ 735 06
zastoupeno:

Bronislavem Drobným, ředitelem

IČ:

00847925

DIČ:

CZ 00847925

číslo účtu

40839791/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pob. Karviná
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektů z Fondu primátora města Karviné v roce 2014.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 370.000 (slovy: Třistasedmdesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektů a následujícím
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rozdělením:

300.000,-- Kč „Podpora tanečních a mažoretkových skupin v účasti na soutěžích“ a „Kulturně
společenské akce Krajského SVČ Juventus, Karviná“

70.000,- Kč „Celoroční sportovní soutěže ZŠ O Pohár primátora“,

a to na úhradu výdajů na pronájem, dopravu, startovné, honoráře, občerstvení, propagaci, ceny, materiál a
vybavení, rozhodčí, provozní náklady, ozvučení, osvětlení, hudební produkce, foto, prezentaci a další výdaje
související s realizací projektů, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí
dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne

.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Bronislav Drobny
ředitel KSVČ Juventus
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p.č. 58)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
se sídlem:
Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zapsáno:
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vl. 22579
zastoupena:
Jaroslavem Korytářem, jednatelem společnosti
IČ:
25859838
DIČ:
CZ25859838
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
27-5535320257/0100
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční
podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora pořádání kulturních akcí z Fondu primátora
města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválené Zastupitelstvem
města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
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Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek
příjemci účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v
souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou
neinvestiční dotaci v celkové výši
Kč 150.000 (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční
prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací
projektu „XXII. Ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest – Regionální ozvěny
v Karviné“, a to na úhradu výdajů vynaložených za honoráře, pronájem techniky,
občerstvení účastníků a mediální kampaň, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu
projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.8.2015 .
Příspěvek nelze použít na úhradu dalších nákladů ani na ekonomickou činnost příjemce.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu
příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy.
2. Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl.
IV. této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje
vzniklé a uhrazené v obdobích stanovených v čl. IV. této smlouvy;
b) ve lhůtě do 10.09.2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté
dotace.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.
4. Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele, Odbor rozvoje MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této
smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--,
zpět na účet poskytovatele, a to do 17.09.2015. Rozhodným okamžikem vrácení
nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude
dále uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje
MMK písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na
účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
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VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající,
a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním
kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé
uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se
Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou
dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,
nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této
smlouvy označeny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
rozhodné je datum podpisu pozdějšího.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.
dne 30.4.2014.

ze

V Karviné dne
……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

……………………………………………………
…
za poskytovatele

……………………………………………………
…
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Jaroslav Korytář
jednatel společnosti

3

p.č. 59)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a

Sdružení Permoník
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu

Čajkovského 2217, 734 01 Karviná-Mizerov
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 1116
Dagmar Krakowczykovou, předsedkyní správní rady
64628752
CZ 64628752
1721439309/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pob. Karviná

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
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Kč 950.000 (slovy: Devětsetpadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu
„Rozvoj hudebnosti dětí a mládeže města Karviné a 50. výročí založení sboru“ , a to na náklady
související se zajištěním oslav, odměny, pronájem apod., výdaje na koncertní činnost – doprava,
ubytování, materiál, vybavení, startovné a ostatní náklady, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu
projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
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5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Dagmar Krakowczyková
předsedkyně správní rady
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p.č. 60)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Lázně Darkov, a.s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupena:
k podpisu oprávněn:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

ul. Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1180
JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva
Ing. Pavlína Filipi, na základě plné moci ze dne 13.3.2015
61974935
CZ 61974935
Česká spořitelna, a.s., Praha
107-1476130227/0100

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora pořádání kulturních akcí z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 250.000 (slovy: Dvěstěpadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací kulturních programů a
aktivit pro veřejnost v roce 2015, a to na úhradu výdajů vynaložených za honoráře umělců, dopravu,
technické zajištění akcí (pódium, lavičky, ozvučení, osvětlení), materiální zajištění, zajištění bezpečnosti,
úklidových služeb, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace
v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 . Příspěvek nelze použít na úhradu dalších nákladů ani na ekonomickou
činnost příjemce.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.4.2014.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Pavlína Filipi
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p.č. 61)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ
Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov, 73401
se sídlem:
zapsáno:
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 3314
zastoupeno:
Petrem Ženčem, předsedou správní rady občanského sdružení
IČO:
64628990
DIČ:
CZ64628990
číslo účtu
193422130247/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek
stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou dotaci v celkové výši
Kč 400.000 (slovy: Čtyřistatisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Hudební nástroje
pro Májovák a zajištění koncertní činnosti 2015“, a to na pořízení hudebních nástrojů: 1 x Vibrafon Artist
VAWT30 with motor (ADAMS), 1 x Zvony BK2001 (ADAMS), 1 x Zvonkohra YG-250D (YAMAHA), 1 x
Soprán saxofon YSS 475 (YAMAHA) a na úhradu provozních nákladů zkušebny, jak bylo uvedeno
v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Petr Ženč
předseda správní rady sdružení
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p.č. 62)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534

a

Občanské sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu

Palackého 607/5, 735 06 Karviná-Nové Město
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 4332
Milanem Ferencem, předsedou občanského sdružení
69206414
CZ 69206414
1732349309/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pob. Karviná

(dále jen „příjemce“)

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektů z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
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Kč 150.000 (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci ve výši 100.000,-- Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací
projektu „16. Karvinský romský festival 2015“, a to na úhradu výdajů na dopravu, propagaci, energie a jiné
provozní náklady, za honoráře účinkujícím, a dotaci ve výši 50.000,- Kč na projekt „Zajištění činností
spojených s provozem Romského kulturního a společenského centra“, jak bylo uvedeno v příloze č. 4
( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.4.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Milan Ferenc
předseda „Sdružení Rómů Severní Moravy“
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p.č. 63)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534

a
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě
73301, Karviná- Fryštát, Dr. Olszaka 136/4
se sídlem:
zapsán:
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.L, vl.
11697
zastoupen:
MUDr. Januszem Waloszkem, předsedou sdružení
70911983
IČO:
DIČ:
CZ70911983
číslo účtu:
1721358349/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pob. Karviná
(dále jen „příjemce“)
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 100.000 (slovy: Jednostotisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Gróm 2015“ –
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mezinárodní rockový festival v Karviné, a to na honoráře vystupujících umělců, jak bylo uvedeno v příloze č.
4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 30.09.2015.
.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.
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7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….
V Karviné dne ……………………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

MUDr. Janusz Waƚoszek
předseda
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p.č. 64)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Městský tenisový klub Karviná
se sídlem:
zapsáno:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
číslo účtu
(dále jen „příjemce“)

Sportovní 896, 735 06 Karviná-Nové Město
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 9094
Mgr. Petrem Jurasem, prezidentem klubu
22870318
CZ 22870318
43-7151170287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora realizace projektů z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 250.000 (slovy: Dvěstěpadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti klubu v roce 2015, a to pouze na úhradu výdajů vynaložených za nájmy sportovišť, úhradu
provozních nákladů, spotřebu elektrické energiie, tepla, vody, pojištění, spotřebu materiálu, správcovství,
oprava a údržba a další nutné výdaje na mzdy a dohody o provedení práce; náklady na rozhodčí a
pořadatele; náklady na cestovné a dopravu, odměny trenérům; telekomunikační a účetní služby; náklady na
internet, telefon, kancelářské potřeby; propagaci a reklamu; nákup sportovních potřeb a nářadí; náklady na
pitný režim; rekondici a rehabilitaci; nákup zdravotnických potřeb, zdravotní služba, jak bylo uvedeno
v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Mgr. Petr Juras
předseda

3

p.č. 65)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Futsal Karviná, o.s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

Slovenská 2882/2, Karviná-Hranice, PSČ 733 01
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L
vložka 6054
Petrem Hortem, předsedou
26640147
CZ 26640147
1728635329/0800, vedený u Komerční banky a.s., pob. Karviná

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 250.000 (slovy: Dvěstěpadesáttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací sportovních soutěží
„ 21. ročník Karvinská futsalová liga 2015-2016“ a „Letní karvinský pohár“, a to na úhradu výdajů
vynaložených za pronájmy sportovišť, ceny, sportovní materiál, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu
projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.03.2016.
.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.05.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.05.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

2

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Petr Hort
předseda
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p.č. 66)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Kabal team Karviná o.s.
se sídlem:
zapsán:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

73506, Karviná-Nové Město, Cihelní 2400/20
ve spolkovém rejstřílu u Krajského soudu v Ostravě, odd.L, vl.10069
Mgr. Radimem Štefkem, generálním manažerem
22761764
CZ 22761764
2000207107/2010 vedený u Fio banky

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 100.000 (slovy: Jednostotisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání
Mistrovství České republiky 2015 dospělých v badmintonu“, a to na úhradu výdajů vynaložených za pronájem
haly, dopravu, stravu účastníků, ceny a materiál, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce)
žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 30.06.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.09. 2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.09.2015. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Mgr. Radim Štefek
generální manažer občanského sdružení

3

p.č. 67)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
Prameny 838, Karviná-Ráj, 734 01
se sídlem:
zastoupeno:
Mgr. Dagmar Glatzovou, ředitelkou školy
72035480
IČ:
číslo účtu:
232028280/300
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektů z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 95.000 (slovy: Devadesátpěttisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem uspořádání pěvecké soutěže „Karvinský talent 2015“, a to na
úhradu výdajů vynaložených za odměny (dohody) porotců, účinkujících, ubytování, pronájem aparatury,
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propagaci, ceny, občerstvení, materiál, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o
poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 30.09.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.10.2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.10.2015. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Mgr. Dagmar Glatzová

ředitelka školy
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p.č. 68)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
se sídlem:
Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov
zastoupena:
BcA. Kamilem Novákem, ředitelem školy
68899092
IČ:
DIČ:
00000000
číslo účtu:
27-0174350297/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektů z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 96.400 (slovy: Devadesátšesttisícčtyřista korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů roku 2015 spojených s realizací projektů
s následujícím rozdělením:




30.000,-- Kč „ Oprava sedmera darovaných houslí“
46.400,-- Kč Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin
20.000,-- Kč „Klavírní ateliéry v Karviné podeváté",

a to na výdaje související s realizací projektů, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce)
žádostí o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
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5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

BcA. Kamil Novák
ředitel školy
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p.č. 69)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
se sídlem:
Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, 735 06
zastoupeno:
Mgr. Petrem Jurasem, ředitelem školy
IČO:
62331418
DIČ:
CZ 00000000
číslo účtu:
1721591319/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pob. Karviná
(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektů z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne z rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši
Kč 120.000 (slovy: Jednostodvacettisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektů, jak bylo uvedeno
v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 s
následujícím rozdělením:


100.000,- Kč Cambridge testy

1



20.000,- Kč

15. Mistrovství ČR v klávesnicové gramotnosti ZAV JUNIOR 2015

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………………………………
Mgr. Petr Juras
ředitel školy
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p.č. 70)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná
Mlýnská 760/13a, Karviná-FryštátRáj, 733 01
se sídlem:
zapsán:
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L,
vložka 43718
zastoupeno:
Oldřichem Janků, předsedou sdružení
00433918
IČ:
číslo účtu:
250642970/0300
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 110.000 (slovy: Jednostodesettisííc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu
„Zahrada 2015 – výstava ovoce, zeleniny a květin“ (10 tis. Kč), a 100.000,- Kč na Zajištění činnosti
ÚS včetně rekonstrukce a nutných oprav, a to zejména na náklady za dopravu, materiál a jiné
provozní náklady, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od
1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Oldřich Janků
předseda sdružení
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p.č. 71)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Oblastní spolek ČČK Karviná
se sídlem:
zapsáno:
zastoupena:
IČO
DIČ
číslo účtu

Karviná-Mizerov, Čajkovského 2215/2a, PSČ 734 01
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka
39626
Luďkem Rechbergem, předsedou Oblastního spolku ČČK
00426458
CZ00426458
2533-791/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pob. Karviná

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši
Kč 100.000 (slovy:Jednostotisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady provozních a ostatních osobních výdajů spojených se
zajištěním vlastní činnosti Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná, a to pouze na úhradu
výdajů vynaložených za služby kanceláří, předplatné, spoje, cestovné a doprava, ubytování, úhrada za
elektrickou energii, teplo, vodu, pojištění osob, spotřeba materiálu, oprava a údržba a další nutné výdaje na
mzdy a dohody o provedení práce, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 ( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o
poskytnutí dotace v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Luděk Rechberg
předseda
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