SMLOUVA
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
I.
SMLUVNÍ STRANY

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzelem, primátorem města

IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

00297534
CZ00297534
5331482/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Jméno, příjmení:
datum narození:
r. č.:
trvale bytem:
č. účtu, vedený u:
(dále jen „příjemce“)

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy z dotačního programu „Kreativní
business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže“ 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.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „XXXXXXXXXX“
v rámci aktivit projektu „SAD mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží
a městem“ (pro účely této smlouvy dále jen „projekt“). Příjemce je povinen zrealizovat a ukončit
projekt v plném rozsahu ve lhůtě do XX. XX. XXXX.
2. 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 FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou dotaci v celkové výši
Kč XX.XXX,-- (slovy: XXXkorunčeských).
2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze za účelem úhrady způsobilých výdajů projektu.
Způsobilými výdaji jsou:





XXX
XXX
XXX
XXX

v maximální celkové částce Kč XXXX,-- a realizované v období od XX. XX. XXX do XX. XX.
XXXX.
3. Příjemce je povinen dodržet veškeré postupy a podmínky obsažené Žádosti
o poskytnutí dotace (Příloha č. 1 smlouvy), na jejímž základě bylo poskytnutí dotace schváleno.
Příjemce je povinen v předstihu informovat poskytovatele o všech změnách, týkajících
se identifikace příjemce či realizace projektu. Případné změny jsou možné, dle jejich závažnosti
a rozsahu, jen s písemným souhlasem určeného pracovníka Odboru rozvoje Magistrátu města
Karviné, hodnotící komise města projektu či Rady města Karviné.
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V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel poskytne dotaci ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy do 20 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 způsobilých výdajů dle čl. IV této smlouvy; způsobilými výdaji jsou pouze
výdaje vzniklé a uhrazené v období stanoveném ve čl. IV. této smlouvy.
b) čerpat poskytnutou dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů a Podmínkami dotační programu „Kreativní business – Podpora
iniciativ neformálních skupin mládeže“ a jinými právními předpisy, a to hospodárně, účelně
a efektivně.
c)

informovat poskytovatele o změnách projektu do 7 dnů od jejich vzniku (např. změny
rozpočtu, doba realizace projektu, změny plánovaných aktivit apod.), změny musí být před
jejich realizací odsouhlaseny dle čl. IV.3.

d) označit jednotlivé doklady, k jejichž úhradě byla použita tato účelová dotace, názvem příjemce
a názvem daného projektu, číslem Smlouvy a textem „SAD Mikrograntů jako nástroj
strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem – statutární město Karviná“, je-li to technicky
možné.
e) originály všech účetních dokladů, týkající se realizovaného projektu a prokazující čerpání
dotace, předložit poskytovateli při vyúčtování dotace (a na požádání poskytovatele kdykoliv
v průběhu realizace projektu), kopie dokladů mít uloženy k nahlédnutí u příjemce. Účetní
doklady prokazující čerpání účelové dotace musí mít náležitosti účetních dokladů dle obecně
závazných právních předpisů. Cestovné bude příjemce dokládat na závazném vzoru, který
příjemci poskytne poskytovatel, vždy musí být uveden cíl a důvod cesty a doloženy doklady
o úhradě jízdného. Při využití osobního vozidla je jízdné propláceno do výše jízdného při užití
veřejné hromadné dopravy.
f)

na žádost poskytovatele písemně (v elektronické podobě) poskytnout požadované doplňující
informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem, tato lhůta
musí být dostatečná pro vyřízení žádosti.

g) předložit poskytovateli dotace Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace spolu s prohlášením
o správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování a spolu se Zprávou o realizaci projektu
v termínu dle článku V.1.
h) Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace doložit na závazném vzoru, který příjemci poskytne
poskytovatel, a to na adresu poskytovatele, Odboru rozvoje MMK v listinném i elektronickém
vyhotovení.
i)

v případě předčasného ukončení realizace projektu předložit poskytovateli Závěrečné
vyúčtování poskytnuté dotace, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení realizace
projektu.

j)

nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté účelové dotace poukázat zpět na běžný účet
poskytovatele uvedený v článku I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak, a to do 7
kalendářních dnů od ověření správnosti předloženého závěrečného vyúčtování
poskytovatelem.

k)

umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky z poskytnuté účelové dotace, její použití dle účelového určení stanoveného touto
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smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole
všechny potřebné účetní a jiné doklady.
l)

zařízení a vybavení, pořízené z dotace, užívat v souladu s účelem realizovaného projektu;
příjemce nesmí bez souhlasu poskytovatele toto zařízení a vybavení s pořizovací cenou nad
300,- Kč (za kus) a životností nad 1 rok po dobu realizace projektu převádět do vlastnictví
třetích osob a ani přenechávat do užívání třetích osob. Po ukončení realizace projektu bude
pořízené zařízení a vybavení příjemcem dotace převedeno v rámci udržitelnosti projektu
příspěvkové či obdobné organizaci (např. neziskové organizaci), kterou navrhne příjemce,
avšak kterou zároveň odsouhlasí poskytovatel. V případě, že navržená organizace příjemcem
nebude poskytovatelem odsouhlasena, převede příjemce vybavení na poskytovatele dotace,
případně jím zřizovanou příspěvkovou organizaci, spolu se závazkem, že příjemce může
vybavení i nadále bezplatně využívat pro navazující aktivity iniciativ mládeže.

m) jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy smluvních stran.
n) uskutečňovat propagaci projektu v souladu s pokyny poskytovatele, zejména označovat
všechny písemnosti, pozvánky a propagační materiály logem statutárního města Karviné,
logem projektu, která obdrží příjemce od poskytovatele, a textací „Tato aktivita je realizována
v rámci aktivit projektu SAD mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží
a městem. Aktivita je financována z rozpočtu statutárního města Karviné a grantového
programu Erasmus+“, dále označit minimálně logem/názvem projektu všechno pořízené
vybavení/zařízení, jež bylo financováno z dotace, prezentovat projekt v souladu s pokyny
poskytovatele. Před zveřejněním propagace (ať již formou webu, letáčků, rozhlasu, televize
apod.) je příjemce povinen zaslat poskytovateli k odsouhlasení vizuální podobu a obsahovou
část všech propagačních materiálů. Neodsouhlasené pozvánky a jiné propagační materiály
příjemce nesmí použít.
Příjemce je povinen splnění propagace projektu doložit průběžně, nejpozději však při doložení
Závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. V případě, že příjemce tuto povinnost nesplní,
může poskytovatel rozhodnout o krácení dotace.
o) Minimálně 7 dní předem písemně (prostřednictvím emailu) informovat poskytovatele
o plánovaných aktivitách projektu, zejména akce a aktivity vycházející z účelu projektu.
p) na požádání umožnit poskytovateli kontrolu pořízeného zařízení a vybavení, služeb a účast
na aktivitách projektu.
3. Nedodržení některé z výše uvedených povinností může vést ke krácení výše dotace. O výši
krácení dotace rozhoduje poskytovatel s přihlédnutím k závažnosti pochybení příjemce. Dotace
může být zkrácena do výše až 100%.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří Žádost o poskytnutí dotace a přílohu č. 2 této smlouvy tvoří Smlouva
o dílo na realizaci mládežnických iniciativ projektu „SAD mikrograntů jako nástroj strukturovaného
dialogu mezi mládeží a městem“, uzavřená mezi příjemcem dotace a organizací Petklíč Help, o.s.
Příjemce má povinnost přílohu č. 2 předložit poskytovateli nejpozději při podpisu této smlouvy.
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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. Neoprávněné použití dotace a zadržení finančních prostředků patřících poskytovateli je porušením
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků
zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu např. dle článku V. odst. 2. písm. l).
4. Neoprávněným použitím dotace se rozumí:
a. použití finančních prostředků dotace takovým způsobem, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou, nebo byly porušeny podmínky,
za kterých byla dotace poskytnuta;
b. nelze-li prokázat, jak byly tyto finanční prostředky použity;
c. nebyl-li naplněn účel projektu či plánované aktivity.
5. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy, může
poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý
i započatý den, po který trvá porušování závazku či povinnosti.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uložením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy
a ani výše náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé
z povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle smluvní
pokuty, a to v plné výši.
7. 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 poskytnuté dotace,
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
f) nedoloží splnění propagace projektu nejpozději při Závěrečném vyúčtování poskytnuté
dotace.
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.
8. 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.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno
vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
rozhodné je datum podpisu pozdějšího.

Stránka 5 z 6

11. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. XXX ze dne
XX. XX. XXXX.
V Karviné dne ……………………………………….

V ……………………………… dne …………………

………………………………………………………
za poskytovatele
Tomáš Hanzel, primátor města

………………………………………………………
za příjemce
XXXX

Seznam příloh
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Žádost o poskytnutí dotace
Smlouva o dílo na realizaci mládežnických iniciativ projektu „SAD mikrograntů jako
nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem“
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