Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019
Na základě usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice č. ZM-02-19.03.07-19 ze dne 7.
3. 2019 uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění a § 85 písm. c) zákona č. 128/200 Sb., o obcích níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2019
(dále jen „smlouva")

01.1
Smluvní strany
Město Poběžovice

zastoupené starostou města Martinem Kopeckým
se sídlem Náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

1C: 00253669
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 762088379/0800
(dále jen „město Poběžovice")
a

Sportovní klub Poběžovice, z.s.
zastoupený předsedou p. Zdeňkem Doktorem
se sídlem náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

1C:18230580
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Domažlice, č.ú: 107-9270400267/0100
(dále jen „příjemce dotace")

ČI. II
Účel dotace

1. Město Poběžovice poskytuje příjemci dotace účelovou finanční dotaci (dále jen „dotace")
na zajištění sportovní činnosti, údržby a opravy majetku spolku nebo majetku
v dlouhodobém pronájmu dále jen („účel dotace"), a to na základě řádně podané
žádosti ze dne 14. 12.2019.

2. Dotace se poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva města Poběžovice č. ZM-0219.03.07-19 ze dne 7. 3. 2019.
ČI. Ill
Výše poskytované dotace
1. Dotace se poskytuje ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíc korun českých).
2. Dotace v uvedené výši bude příjemci dotace poskytnuta bezhotovostním převodem
na bankovní účet příjemce dotace, který je uveden v či. l této smlouvy, a to ve dvou

splátkách - 1. splátku ve výši 100.000,- Kč nejpozději do 30. 5. 2019 a 2. splátku ve
výši 100.000,- Kč nejpozději do 31.8.2019.
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ČI. IV
Doba trvání smlouvy
1. Příjemce dotace je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou dotaci ke krytí

nákladů spojených s účelem dotace v období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019.
ČI. V
Podmínky smlouvy a finanční vypořádání dotace

1. Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva byly schváleny usnesením
Zastupitelstva města Poběžovice č. ZM-02-19.03.07-19 ze dne 7. 3. 2019.
2. Město Poběžovice se zavazuje poskytnout dotaci ve výši, která je uvedena v či. lil této
smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se žádostí příjemce
dotace ze dne 14. 12. 2018.

3. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
4. Příjemce dotace se zavazuje, že dotaci využije výhradně k účelu uvedenému v či. l této
smlouvy, a který uvedl příjemce dotace ve své žádosti ze dne 14.12.2018.
5. Z poskytnuté dotace nelze v žádném případě hradit zejména pojistné, pokuty, penále,
náhradu škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky
z prodlení apod. související s pořízením účelu dotace.
6. Finanční prostředky dotace nebudou příjemcem dotace poskytnuty jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací účelu
dotace.

7. Majetek pořízený za použití dotace nesmí být bez písemného souhlasu města

Poběžovice po dobu 3 let od poskytnutí dotace převeden na třetí osobu, pronajat,
propachtován ani nijak dán k dispozici třetí osobě. V případě zjištění porušení této
povinnosti je příjemce dotace povinen vrátit dotaci městu Poběžovice v plné výši, která
mu byla poskytnuta.
8. Příjemce dotace povinen finanční prostředky vyčerpat nejpozději do 31.12. 2019, tzn.
do konce doby trvání této smlouvy.

9. Příjemce dotace je povinen předložit městu Poběžovice vyúčtování dotace (finanční
vypořádání dotace) nejpozději do 28. 2. 2020. Vyúčtování bude obsahovat rozpis
skutečných nákladů na jednotlivé položky, seznam předložených účetních dokladů,
fotokopie účetních dokladů (faktury, účtenky příp. jiné daňové doklady), fotokopie
dokladů o uskutečnění úhrad nákladů spojených s pořízením účelu dotace (výpis
z bankovního účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajový pokladní doklad
v případě platby v hotovosti).
10. Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
se dozví o změnách, které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů
o příjemci dotace (změna 1C, bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat
jménem příjemce dotace atd.), oznámit tuto skutečnost městu Poběžovice. Je-li
příjemcem dotace právnická osoba, je povinna v případě přeměny nebo zrušení
právnické osoby s likvidací oznámit tyto skutečnosti městu Poběžovice a podat
vyúčtování dotace k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace a město Poběžovice
je oprávněno požadovat vrácení části dotace, která nebyla vyčerpána před rozhodným
dnem nebo dnem vstupu do likvidace.
11. V případě porušení účelovosti použití finančních prostředků dotace je příjemce dotace
povinen vrátit zpět městu Poběžovice dotaci ve výši neoprávněně použité částky.
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12. V případě, že nedojde k naplnění (pořízení) účelu dotace je příjemce dotace povinen
vrátit zpět městu Poběžovice dotaci v plné výši.
13. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá dotaci v plné výši ve stanoveném termínu
v souladu s touto smlouvou, je povinen tyto nevyčerpané prostředky vrátit zpět městu
Poběžovice.

14. V případě, že bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly
neúplné nebo nepravdivé, je příjemce dotace povinen vrátit zpět městu Poběžovice
dotaci v plné výši.

15. V případě pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení dle čl.Vodst. 10 může
město Poběžovice požadovat vrácení dotace v plné výši či její části.
16. V případě že město Poběžovice zjistí, že v souvislosti s čerpáním a užitím poskytnuté
dotace došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ve smyslu § 22 zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (např. použití dotace k jinému, než
sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, porušení
jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných
prostředků ve stanoveném termínu), je příjemce povinen vrátit zpět městu Poběžovice
dotaci v plné výši. V případě porušení rozpočtové kázně může město Poběžovice
rozhodnout o povinnosti příjemce dotace zaplatit penále ve výši 1 promile z částky
odvodu /neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků/ za každý den prodlení,
nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
17. Město Poběžovice je oprávněno prostřednictvím svých zaměstnanců nebo
prostřednictvím finančního výboru provádět kontrolu dodržování podmínek čerpání
a užití dotace. Příjemce dotace je v takovém případě povinen umožnit oprávněným
zaměstnancům města Poběžovice či finančnímu výboru tuto kontrolu umožnit.
18. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků dotace nebo zaplacení
odvodu je příjemce dotace povinen poukázat neprodleně na účet Města Poběžovice,
popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě, a to na č.ú. 762088379/0800 u peněžního ústavu

Česká spořitelna a.s. Variabilním symbolem bude 1C příjemce dotace. Současně je
nutné do zprávy pro město Poběžovice uvést textVPS-032019.
19. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace, její
poskytnuté výše a této smlouvy. Město Poběžovice je oprávněno materiály získané
v souvislosti s účelem dotace (např. fotodokumentaci) použít pro své potřeby (zejména
k propagaci).

20. Příjemce dotace se zavazuje při jakékoliv formě publicity spojené s účelem dotace
uvádět, že byl pořízen za finanční podpory města Poběžovice
ČI. VI
Společná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Poběžovice, jeden stejnopis obdrží příjemce dotace.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
obou smluvních stran, v případě města Poběžovice se rozumí odsouhlasení na základě
usnesení zastupitelstva města.
4. Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran.
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5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým právním
jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.
6. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno
novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe
odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění.

V Poběžovicích dne
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Sportovní klub Poběžovice, z.s.

lěsto Poběžovice

Martin Kopecký

Zdeněk Doktor

starosta města

předseda
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Město Poběžovice
se sídlem náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
k Veřejnoprávní smlouvě č. 03/2019
Město Poběžovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
města Poběžovice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění či jinými
obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího schválení
či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního
úkonu.

Podmínky a oprávněnost k uzavření této veřejnoprávní smlouvy č. 03/2019 byly schváleny na
2. jednání Zastupitelstva města Poběžovice dne 7.3.2019,usnesením č. 19 (ZM-02-19.03.0719) nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů města.

V Poběžovicích dne 30.4.2019

Město Poběžovice
náměstí Míru 47

'A
Město Poběžovice

Martin Kopecký
starosta města
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