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Poskytnutí dotace Zemskému archivu v Opavě
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši Kč 70.000,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých) Zemskému archivu v
Opavě, se sídlem Sněmovní 1, Opava, PSČ 746 22, IČO 70979057, pro Státní okresní archiv Karviná, se sídlem
Fryštátská 55, 733 21 Karviná-Fryštát, na přípravu a realizaci výstavy k 750. výročí města Karviné a uzavřít
smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
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důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení
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Rychla

Ing. Ingrid
Szczypková

Ing. Martina
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Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 19.10.2017

Karel Wiewiórka
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál
Složka
Složka Archivního úložiště:
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Důvodová zpráva
Poskytnutí dotace Zemskému archivu v Opavě
V souladu s ust. § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládá
Odbor rozvoje návrh na poskytnutí dotace Zemskému archivu v Opavě, se sídlem Sněmovní 1, Opava,
PSČ 746 22, IČO 70979057, pro Státní okresní archiv Karviná na přípravu a realizaci výstavy k 750.
výročí města Karviné ve výši Kč 70.000,--. Dle výše citovaného ustanovení je zastupitelstvu obce
vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad Kč 50.000,-- v
jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí.
Výstava bude založená především na prezentaci archiválií uchovávaných ve Státním okresním archivu
Karviná a představí přehled kulturně historického, sociálně-ekonomického a náboženského vývoje
města Karviné od první zmínky až do moderní doby. Dotace bude použita na technicko-aranžérské
úpravy výstavních prostor a jejich komponent, reprografické služby, obsahovou přípravu katalogu
z výstavy (texty, fotografie) a konzultační a poradenské služby.
Rada města Karviné svým usnesením č. 4063 ze dne 04.10.2017 doporučila Zastupitelstvu města
Karviné poskytnout dotaci Zemskému archivu v Opavě pro Státní okresní archiv Karviná na přípravu a
realizaci výstavy k 750. výročí města Karviné.
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Píloha__________________________________________________
Píloha . 1 k usnesení

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpotu statutárního msta Karviné uzavená dle ust. § 10a
odst. 5 zák. . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot
MMK/SML/

Poskytovatel:
se sídlem:
zastoupen:
IO:
DI:
íslo útu:

/2017

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární msto Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem msta
00297534
CZ00297534
19-1721542349/0800, vedený u eské spoitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Píjemce:
se sídlem:
zastoupen:
IO:
íslo útu

Zemský archiv v Opav
Snmovní 1, 746 22 Opava
PhDr. Karlem Müllerem, editelem
70979057
19-11939881/0710, vedený u eské národní banky

(dále jen „píjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je veejnoprávní smlouvou uzavenou dle § 10a odst. 5 zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon .
250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn
nkterých zákon (zákon o finanní kontrole), ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon o
finanní kontrole“), veejnou finanní podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejn jako
ustanovení této smlouvy právn závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování
dotací z rozpotu statutárního msta Karviné schválenými Zastupitelstvem msta Karviné . usn.
235 ze dne 5.11.2015 (dále jen „Zásady“).
4. Neoprávnné použití dotace nebo zadržení penžních prostedk poskytnutých z rozpotu
poskytovatele je porušením rozpotové kázn podle § 22 zákona . 250/2000 Sb. V pípad
porušení rozpotové kázn bude postupováno dle zákona . 250/2000 Sb.

III.
PEDMT SMLOUVY
Pedmtem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout píjemci podle dále sjednaných
podmínek investiní úelov urenou dotaci a závazek píjemce tuto dotaci pijmout a užít
v souladu s jejím úelovým urením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
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IV.
ÚELOVÉ URENÍ A VÝŠE DOTACE
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpotu píjemci neinvestiní úelovou dotaci
pro Státní okresní archiv Karviná na pípravu a realizaci výstavy k 750. výroí msta Karviné a
v souladu s pedloženou žádostí v celkové výši
K 70.000,- (slovy: Sedmdesáttisíc korun eských).
2. Píjemce je oprávnn použít dotaci pouze v souladu s úelem této smlouvy a k úhrad náklad
prokazateln souvisejících s pípravou a realizací výstavy, a to na technicko-aranžérské úpravy
výstavních prostor a jejich komponent, reprografické služby, obsahovou pípravu katalogu
z výstavy (texty, fotografie), konzultaní a poradenské služby.
3. Píjemce je povinen dotaci použít v období od 01.06.2017 do 31.01.2018, a to pouze na úhradu
náklad vzniklých a uhrazených v tomto období.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel poskytne píjemci dotaci jednorázovým pevodem ve prospch útu píjemce
uvedeného v l. I této smlouvy ve lht do 15 dn po nabytí úinnosti této smlouvy.
2. Píjemce se zavazuje, že dotaci použije výlun k úelu uvedenému v lánku IV. smlouvy.
V pípad, že dotace dle lánku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému úelu v plné výši,
je píjemce povinen nepoužitou ást dotace vrátit poskytovateli na úet poskytovatele uvedený v l.
I., a to do 10 kalendáních dn ode dne, kdy má být podle této smlouvy pedloženo vyútování
výše uvedené dotace.
3. Píjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s úelem, na njž byla dotace poskytnuta:
a) ídit se pi vyútování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními pedpisy,
b) v úetní evidenci píjemce dotaci zaútovat jako dotaci pijatou od obce. Píjem dotace je
píjemce povinen oddlit v úetní evidenci nap. zvláštní analytickou evidencí pop. úelovým
znakem a dále takto vést také náklady (výdaje) financované z prostedk dotace a zvláš od
náklad financovaných z jiných zdroj.
c) tato evidence musí být podložena úetními doklady ve smyslu zákona . 563/1991 Sb., o
úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. estné prohlášení píjemce o vynaložení finanních
prostedk v rámci uznatelných náklad realizovaného projektu není považováno za úetní
doklad.
d) oznait originály všech úetních doklad vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným oznaením, které projekt jasn identifikuje, u doklad, k jejichž úhrad byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpotu SMK“, íslo smlouvy a výši
použité dotace v K
e) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech úetních doklad hrazených
z prostedk dotace,
f) pedložit poskytovateli do 31.3.2018 na pedepsaných formuláích závrené vyútování, jež
je finanním vypoádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. j) zákona . 250/2000 Sb., vetn
- závrené zprávy, která musí obsahovat položkové vyútování náklad a vyplnnou
tabulku erpání finanních prostedk (dotace),
- seznamu úetních doklad vztahujících se k uznatelným nákladm dotace vetn uvedení
obsahu jednotlivých úetních doklad,
- kopií úetních doklad týkajících se dotace vetn doklad o jejich úhrad (v pípad
nesrovnalostí mže být píjemce vyzván k pedložení kopií úetních doklad týkajících se
ostatních uznatelných náklad projektu),
- estného prohlášení osoby oprávnné jednat za píjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závreného vyútování, a to
Závrené vyútování se považuje za pedložené poskytovateli dnem jeho pedání
k peprav provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podateln Magistrátu msta
Karviné,
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g) ádn v souladu s právními pedpisy uschovat originály všech úetních doklad vztahujících
se k realizovanému úelu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanní kontrole ádné provedení prbžné
a následné kontroly hospodaení s veejnými prostedky z poskytnuté dotace, jejich použití
dle úelového urení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace
innosti na míst a pedložit pi kontrole všechny potebné úetní a jiné doklady. Kontrola na
míst bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle píjemce, v míst realizace nebo
v sídle poskytovatele,
i) neprodlen, nejpozdji však do 7 kalendáních dn, informovat poskytovatele o všech
zmnách souvisejících s erpáním poskytnuté dotace, s realizací úelu smlouvy
i identifikaními údaji píjemce. V pípad zmny útu je píjemce povinen rovnž doložit
vlastnictví k útu, a to kopií píslušné smlouvy nebo potvrzením penžního ústavu. Z dvodu
zmn identifikaních údaj smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouv dodatek,
j) neprodlen, nejpozdji však do 7 kalendáních dn, písemn informovat poskytovatele
(kontaktní osobou na stran poskytovatele je Ivana Polášková, zamstnanec Odboru rozvoje
Magistrátu msta Karviné, tel. 596 387 488) o vlastní pemn nebo zrušení s likvidací,
v pípad pemny i o tom, na který subjekt pejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
4. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. f), a j) a podmínky naplnní úelu smlouvy, je
považováno za porušení mén závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona . 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpotové kázn se stanoví následujícím procentem.
a) Pedložení vyútování podle odst. 4 písm. f) po stanovené lht:
do 7 kalendáních dn
5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendáních dn
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendáních dn
20 % poskytnuté dotace,
b) Porušení podmínky splnní úelu použití dotace je odvod ve výši ástky neoprávnn
použitých nebo zadržených penžních prostedk.
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. i)
2 % poskytnuté dotace.
5. V pípad, že píjemce nedodrží závazek i povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud se
nebude jednat o porušení rozpotové kázn, mže poskytovatel píjemci vyútovat smluvní
pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i zapoatý den, po který trvá
porušování závazku i povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu nevyútuje, pokud její výše
nepesáhne ástku 1.000,-- K.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinní. Uložením smluvní pokuty
není doteno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady škody, na
kterou poskytovateli vznikne nárok v dsledku porušení nkteré z povinností ze strany
píjemce. Píjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle smluvní pokuty, a to v plné
výši.
7.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v pípad, že píjemce:
a) za úelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyútováním i provádním kontroly
sdlí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou zpsobilé uvést jej v omyl,
b) nepedloží poskytovateli ve stanoveném termínu dle l. V., odst. 5, písm. e) ani v termínu dle
l. V., odst. 7, písm. a) závrené vyútování v souladu s touto Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému úelu, než je uvedeno v této Smlouv,
d) nevrátí poskytovateli nevyerpané finanní prostedky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní ádné provedení kontroly dle zákona o finanní kontrole.

8. V pípad, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je píjemce povinen poskytnutou dotaci
v plné výši vrátit zpt na úet poskytovatele uvedený v l. I této smlouvy, a to do
15 kalendáních dn ode dne, kdy bude píjemci dorueno odstoupení poskytovatele od této
smlouvy.
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9. Kontaktní osobou ve vci zaútování dotace na stran píjemce je Mgr. Pavel Hrubo, Ph.D.,
tel. 596 311 843, kontaktní osobou ve vci zaútování dotace na stran poskytovatele je Ivana
Polášková, zamstnanec Odboru rozvoje Magistrátu msta Karviné, tel. 596 387 488.
10. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouv se ídí Zásadami pro
poskytování dotací z rozpotu statutárního msta Karviné.

VI.
ZÁVRENÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva mže být mnna nebo doplována jen formou písemných dodatk opatených
poadovým íslem, datem a podpisem oprávnných zástupc obou smluvních stran.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se ídí ustanoveními obanského zákoníku.
4. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva mže být bez jakéhokoliv omezení
zveejnna na webových stránkách SMK. Souhlas se zveejnním se týká názvu, sídla, úelu
poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i pípadných osobních údaj uvedených v této
smlouv, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním
osobních údaj ve smyslu zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn
nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, a tedy SMK má mimo jiné právo uchovávat a
zveejovat osobní údaje v této smlouv obsažené.
5. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavena okamžikem podpisu obou
smluvních stran, piemž rozhodující je datum pozdjšího podpisu.
6. Statutární msto Karviná je povinným subjektem dle zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znní. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s
uveejnním smlouvy zajistí statutární msto Karviná.
7. Smluvní strany souhlasí s uveejnním v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znní.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveejnn celý rozsah smlouvy,
vetn osobních údaj, a to na dobu neuritou.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zízení), ve znní pozdjších pedpis:
o poskytnutí úelové investiní dotace rozhodlo Zastupitelstvo msta Karviné svým usn. . …… ze
dne 31.10.2017.

Za poskytovatele

Za píjemce

V Karviné dne ……………………………………

V Karviné dne …………………….………………

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

………………………………………………………
PhDr. Karel Müller
editel
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