Veřejnoprávní smlouva
o poskytnuH individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí HwnolideCska
číslo: 1/2022
(uzavřená dle § 159 a násl, zákona č. 500/2004 Sb., správnířád,ve zněnipozdějších předpisů)

mezi:
Poskytovatel dotace:

(dále jen ,,poskytovatel")

Sdruženi obcí Hornolidečska
se sídlem: HorníLideč 292, PSČ 756 12
zastoupena: Josef Daněk, předseda
Josef Tkadlec, místopředseda
lČ: 62334743
bankovní spojení: 1760899359/0800, Česká spQřite|na, a.s.

a
příjemce dotace:

MAS Homolidečska, z.s.
se sídlem: Lidečko 467, PSČ 755 15
zastoupena: Ing. vojtěch Ryza, předseda
lč: 26676109

(dále jen ,,příjemce")

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. L 6474
bankovní spojeni: 94-2595140297 /0100, Komerční banka a.s.

tuto veřejnoprávní smlouvu

l. Předmět smlouvy
1.1,

Poskytovatel poskytne příjemci ria níže uvedený účel za podmínek uvedených v Článcích
||, až Ill. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SOH ve výši: 300.000,- KČ, slovy: tři sta
tisíc korun českých,
Účel dotace: neinvestiční dotace na úhradu mzdových a režijních nákladů spnjených s
provozem kanceláře MAS v roce 2022.
PQskytnuti prostředků dotace a uzavřenítéto smlouvy byb schváleno usnesením Valného
$hromážděnÍSOH na zasedánidne 11,5,2022, usnesením č.: ||12022/10).

1.2.

UŽití dotace k jiným účelům je možné po předchozím písemném souh|asL| poskytcwatele,

1.3,

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 .Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a q
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrolej veřejnou finanční podporou a
vztahujíse na ni všechna ustanovenÍtohoto zákona.

1.4,

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to
pravidla pto poskytnutÍtěchto podpor nevylučujI.

ii, SPLATNOST PROSTŘEDKŮ DOTACE
2.1.

Prostředky dotace budou na základě této podepsané smlouvy poukázány bankovním
převodem na účet příjemce, uvedený v záhlaví smbuvy, a to jednorázově, nejpozději do
30 dnů od uzavřenítéto smlouvy.

2,2,

příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnuti
dotace dle ČI. l, odst. l .1 této smlouvy a v souladu s podmínkami uvedenými v této

smlouvě.
V

2,3,

Dotace je poskytována na úhradu mzdových a režijních nákladů spojených s provozem
kanceláře MAS v roce 2022 vynaložených a uhrazených příjemcem v období od 1,í.2022
do 30.11,2022 bez ohledu na datum uzavření této smlouvy a přijeti dotace, Finanční
prostředky nelze převádět do následujIdho ka|endářního roku.

2.4,

příjemce je povinen použit dotaci nejpozději do 30.11,2022. V terminu nejpozději do
5.12,2022 je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace.
Vyúčtování musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)

2.5.

vyplněný formulář ,,Vyúčtování dotace", který je pří|ohou této smlouvy
soupisku účetních dokladů
fotokopie účetních dokladů
fotokopie výdajových dokladů či výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu
jednotlivých dokladů s vyznačením dotčených plateb

využije-li příjemce dotaci jen zčásti, je povinen její nevyčerpanou část vrátit poskytovateli
bezhotovostní platbou na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do
31.1.2023, přičemž dnem platby se rozumí den, kdy bude předmětná částka připsána na
účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

Ill. PODMÍNKY UDĚLENÍPENĚŽNĹCH PROSTŘEDKŮ
3.1.

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy,

3.2.

Příjemce se zavazuje vést řádně evidenci čerpání poskytnuté dotace ve svém účetnictvía
originály dokladů označit tak, aby bylo možné dokladovat, co bylo z poskytnuté dotace
hrazeno (doklady označit ,,Hrazeno z dotace SOH")b

3.3.

příjemce se zavazuje seznámit po$kyto\/ate|e do 15 dnů od jejich vzniku s těmito
skutečnostmi:

zniěnami

stanov

(Či

případného

jiného

obdobného

dokumentu

upravuýcIho vnitřní poměry příjenace, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního
zástupce, jakož i jinYmi změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodařenIa náplně jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci)
3,4.

V případě přeměny či svého zrušení s likvidaci je příjemce povinen poskytovatele
prokazatelným způsobem o těch skutečnostech informovat, ato bezodkladně poté, cq se
dozví o tom, že tyto skutečnosti nastanou.

3.5,

příjemce je povinen umožnit poskytovateli a jím pověřeným osobám provedení kontroly
dodrženi účelu a podnMnekvyužití poskytnuté dotace, včetně kontrdy účetnictví, Přitéto
kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost
potřebnou k provedenlřádné kontroly.

3.6,

Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrdnim
orgánem SOH na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté dotace, a to v
termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem,
příjemce dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatřeniubžil, o splnění
uložených opatření k nápravě.

3,7.

Příjemce souhlasíse zveřejněním názvu, lČ, adresy sídla, výše a účelu poskytnuté dotace.

3.8,

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci bude uvádět SDH jako poskytovatele části
finančních prostředků. Při použiú loga nebo znaku SDH je povinen dodržet zásady pro
jejich použiti.

IV.SANKCE
4.1.

Pokud příjemce poruší některou svou povinnost stanovenou touto smlouvu, zejména
použije-li dotaci nebo její část na jiný účel, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu ust. § 22 zákona Č, 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel v takovém případě uloží příjemci odvod do
svého rozpočtu spoílĺ s povinnostkaplatit penále. výše odvodu a výše penále a podmínky
jejich ukládání jsou stanoveny v ust. § 22 zákona č, 250/2000 Sb,, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Uložený odvod spolu s
penále niusl být odveden poskytovateli ve stanovené lhůtě.

4,2.

V níže specifikovaných případech porušení rozpočtové kázně doži poskytovatel příjemci
odvod pouze v niže stanovené výši {procentnisazba bude v případě jednotlivých porušení
uplatňována kumulativně):
a) pmdleni příjemce s předloženIm vyúčtováaí dotace poskVtovate|i v termínu dle ČI, ||,
odst. 2.4 této smlouvy v délce nepřekračující 15 dnů - odvod 5% z celkové výše
poskytnuté dotace
b) prodlení příjemce s vrácením nevyčerpané Části dotace v termínu dle ČI. ll, odst, 2.5
této smlouvy v délce nepřekračující 15 dnů - odvod 5% z celkové výše poskytnuté
dotace

c} porušení µwirínosti dle ČI. Ill, odst, 3.3. této smlouvy - odvod 5% z celkové výše
poskytnuté dotace

V. UKONČENÍSMLOUVY
5,1,

Sn"ňouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvnIch stran nebo odstoupením
od smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

5,2,

Při ukončeMsmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskytovatele poskytnutou částku
dotace, která řňLl již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
ode dne doručeni dohody podepsané oběma smMvniml stranami, nedohodnou-li se
sm|Llvni strany jinak,

5.3.

Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních
prostředků

na účet poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskytcvatele,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
5,4,

V případě, že příjemce zvlášt'závažným způsobem poruší ustanovenitéto smlouvy:
a)

nevede účetnictví stanoveným způsobem

b)

neumožní kontro!u čerpáni dotace (včetn ě účetn ictvij

c)

používá dotaci zjevně v rozporu s touto smlouvu, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit, Odstoupením se smlouva ruŠí a příjemce je povinen poskytnutou
dotaci poskytovateli vrátit na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě, a to do 15

'
5,5,

dnů od doručení písemného oznámeni poskytovatele o odstoupeni od smlouvy.

Smlouva zaniká takéz důvodů uvedených v § 167 odst.1pism, b)až e)zákona č. 500/2004
Sb., správni řád, v2 znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn

písemně a musÍv něm být uvedeny důvody, které vedou kzáníku smlouvy.
5.6,

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevráti v souladu s tímto
článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve sniyslu zákona č.
250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,

VI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6,1,

Jako kontaktní osoba poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: předseda SDH

6,2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

6,3.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řidI příslušnými
ustanoveními zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/2000 sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy, Smlouva podléhá zveřejnění v souladu s
ustanovením § l Od zákona č. 250/2000 Sb.

6,4u

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně člshvanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, Dodatekse neuzavírá
v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli
ze smluvních stran, V takovém pí'ípadě pos'tači µ1semné ozr|ámenÍ c) změně, které v
připadězměny bankovního účtu příjemce musíbýt doloženo kopilsmbuvy o zřkeníúčtu.

6.5.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasi se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě za dodrženi Zákona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pahybu
těchto údajů.

6.6,

6,6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ríichž poskytovatel a příjemce obdrží
po jednom vyhotovení,

6,7,

Smluvnístrany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nil<d1 vtisni za nápadně nevýhodných podmínek.

6,8.

Nedílnou součástítéto smlouvy je příloha č.1Vyúčtování,

Ve Valašské Polance dne ,.9!,9 .'.. 2022
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Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu
SdruženíobcÍ Hornolidečska v roce .....,.....
přIjemce dotace:
Adresa l sldlo:
lČ:
Celkové výdaje (v Kč):
Celková výše dotace (v KČ):
Čerpaná výše dotace (v KČ):
Z. dotace vráceno (V KČ):
Flnanční prostředky vráceny na účet SDH dne:
__
Osoba odpovědná za vyúčtovánidotace:
-.
Účel poskytnutí dotace:

,

,

Využití dotace'

Místo uložení originálů:

,

Předkladatel vyúčtování prohlašuje, Že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje
žádné okolnosti důležité pro kontrolu vyúčtování dotace.
Přílohy:

c)
o

soupiska úČetních dokladů v počtu' ,
fotokopie účetních dokladů v počtu'

Čestně prohlašuji, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné soriginály založenýn"ů
v ýčetnictvI.

V

Zpracoval:

Schválil:

dne

