Číslo smlouvy: ND/05/2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A
o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění
mezi smluvními stranami
Město FRYŠTÁK
adresa
IČ
Bank. spojení
(dále jen „poskytovatel“)

zastoupené panem Mgr. Lubomírem DOLEŽELEM
starostou města Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
00283916
KB a.s.,pobočka Zlín, č. ú. 3724-661/0100

a
Fryštácké mažoretky, z.s.
zastoupené
adresa
IČ
Bank. spojení
(dále jen „příjemce“)

Bc. Nikolou Štěrbovou
předsedkyní organizace
Potoky 283, 763 16 Fryšták
22758577

takto:
Na základě usnesení Zastupitelstva města Fryštáku č. U Z 04/2019/VIII/6a) ze dne 19.6.2019 bylo
schváleno poskytnutí neinvestiční dotace.
Článek I.
Město Fryšták poskytne na základě této smlouvy příjemci neinvestiční dotaci ve výši:
230.000,00 Kč
(slovy: dvěstětřicettisíc korun českých)
za účelem částečné úhrady nákladů spojených s účastí na mistrovství Evropy v mažoretkovém
sportu ve Francii ve dnech 28. 8. - 2. 9. 2019.
Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji použít v souladu s jejím účelem.
Článek II.
1. Příjemce je povinen prokázat splnění účelu dotace předložením vyúčtování dotace včetně originálů
účetních dokladů prokazujících čerpání peněžních prostředků na účel dle Čl. I této smlouvy
nejpozději do 30.11.2019. Předloženy mohou být pouze doklady prokazující čerpání dotace v roce
2019. Finanční vypořádání dotace (vyúčtování) se provádí na určeném formuláři a předkládá se na
ekonomicko-správní odbor MěÚ Fryšták; příjemce souhlasí se zhotovením fotokopií předmětných
účetních dokladů.
2. Dotace se vyplácí jednorázově po prokázání splnění účelu dotace.
3. Je-li účel dotace splněn, poskytovatel poukáže přidělené peněžní prostředky bezhotovostním
převodem na účet příjemce do 5 pracovních dnů.
4. Je-li příjemcem dotace právnická osoba a u této osoby nastanou po podpisu této smlouvy přeměna
nebo zrušení právnické osoby s likvidací, je dotace vratná, a to k datu přeměny nebo zrušení.
5. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci plnění účelu dotace, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého

jména poskytovatele a účel dotace bude realizovat v souladu s právními předpisy.
6. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem.
7.Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících
použití dotace uvedením na výdajových dokladech, „hrazeno z dotace MĚSTA Fryštáku“.

Článek III.
Nepředloží-li příjemce dotace finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v určeném termínu, je
poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Článek IV.
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je podle § 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, povinen zajišťovat výkon finanční kontroly ve veřejné správě. Řídí se při tom zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a prováděcími předpisy. Zákon o finanční
kontrole ukládá v § 9 odst. 2 vykonávat veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční
podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu obcí. Poskytovatel vykoná finanční
kontrolu u příjemce tím, že bude dodržen stanovený postup Článku II této smlouvy. Poskytovatel má
nárok na provedení veřejnosprávní kontroly na místě, přičemž příjemce dotace je povinen umožnit
její provedení.
Článek V.
Příjemce se zavazuje, že dodrží stanovený účel čerpání příspěvku stanovený v čl. I. této smlouvy.
Nedodržení účelu dotace bude považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 1 písm.
a) a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Příjemci v takovémto
případě vzniká povinnost vrátit neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky, a provést
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož mu byly peněžní prostředky poskytnuty, a
to spolu s penále ve výši 1 promile denně z částky odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, přičemž penále se vyměří nejvýše do výše tohoto odvodu. Rozhodnutí o odvodu za
porušení rozpočtové kázně vydává obecní úřad v samostatné působnosti.
Článek VI.
Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli, že smlouvu neuzavřeli v tísni či za jinak nevýhodných podmínek, což potvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
Článek VII.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s tím, že každá smluvní strana obdrží smlouvu po jednom vyhotovení.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace byla v souladu s ust. § 102 odst. 3 z. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválena usnesením ZMF č. U Z 03/2019/VIII/6b) ze dne
21.6.2019.
Ve Fryštáku dne 26.června 2019

...........................................................
Mgr. Lubomír DOLEŽEL, v. r.

................................................................
Bc. Nikola Štěrbová, v. r.

