VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 5/2020
uzavřená na základě usnesení Zastupitelstva města Adamova ze dne 26. 2. 2020 v souladu
s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Smluvní strany

MĚSTO ADAMOV
se sídlem Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
IČO: 00279889
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Adamov
č. účtu: 19-1360055309/0800
zastoupené: Bc. Romanem Pilátem, MBA, starostou
(dále jen poskytovatel)
a
SPARTAK ADAMOV, z.s.
se sídlem Adamov P.O.B.5, 679 04 Adamov
IČO: 45473731
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 8611061001/5500
zastoupený: Bc. Aloisem Koženým, předsedou
(dále jen příjemce)

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.506,00 Kč pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy, a to následovně:
-

v oblasti turistiky
v oblasti orientačního běhu
v oblasti ledního hokeje
v oblasti stolního tenisu
v oblasti šachů
v oblasti tenisu
v oblasti sport pro vš.

19.101,00 Kč
32.023,00 Kč
34.270,00 Kč
19.663,00 Kč
25.000,00 Kč
33.146,00 Kč
7.303,00 Kč
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2. Dotace je 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,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace je poskytována v souladu s Dotačním programem pro poskytování dotací z rozpočtu
města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019 – 2022
schváleným Zastupitelstvem města Adamova na 3. zasedání dne 12. 12. 2018, v platném
znění (dále jen „Dotační program“).
5. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude čerpat prostředky dotace v souladu
s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Dotačním programem, který je zveřejněn na
www.adamov.cz.

III.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu Města Adamova příjemci dotaci ve výši
170.506,00 Kč, slovy: jednostosedmdesáttisícpětsetšestkorunčeských.
2. Prostředky dotace budou poukázány bankovním převodem na výše uvedený účet příjemce
jednorázovou splátkou ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

IV.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel uvedený v čl. II. odst. 1
smlouvy.
2. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné
a oddělené sledování použitých prostředků dotace. Účetní doklady prokazující použití dotace
z finančních prostředků Města Adamova musí být viditelně označeny. Na originálech
účetních dokladů prokazujících čerpání dotace musí být napsáno “hrazeno z dotace Města
Adamova ve výši…Kč na základě smlouvy č…..“. Příjemce uvede toto označení zejména na
originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na
originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech apod.
4. Příjemce je oprávněn využít prostředky z poskytnuté dotace v průběhu kalendářního roku
2020. Využitím, nebo-li čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů uvedených
v Dotačním programu, vzniklých od 1.1. do 31. 12. daného roku. Prostředky dotace nelze
převádět do roku 2021.
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5. Příjemce předloží kdykoliv v průběhu roku na požádání příslušného orgánu poskytovatele
přehled čerpání dotace, umožní průběžnou kontrolu pověřeným pracovníkům Městského
úřadu Adamov, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce
finanční. Příjemce je povinen předložit orgánům poskytovatele veškeré potřebné podklady
a informace za účelem provedení kontroly použití a dodržení účelu při použití prostředků
dotace.
6. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději v termínu do 31.1.2021 kompletní závěrečné
vyúčtování poskytnuté dotace. Kompletní závěrečné vyúčtování bude obsahovat jak soupis
všech účetních dokladů na formuláři „Finanční vyúčtování dotací“, který tvoří přílohu č. 3
Dotačního programu, tak i kopie účetních dokladů.
7. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou
nepoužitou část prostředků dotace.
8. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání neoprávněně zadržených nebo použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen do 15 dnů oznámit
poskytovateli svůj případný zánik, zrušení právnické osoby s likvidací, přeměnu
(transformaci), sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu
k věci, na niž se dotace poskytuje. Vypořádání závazků k Městu Adamov je příjemce dotace
povinen provést přednostně.
9. Příjemce je povinen přiměřenou formou uvádět, že se předmětná akce či činnost
uskutečňuje za podpory Města Adamova.
10. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace.
11. Nedodrží-li příjemce povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy nebo bude-li po
provedené kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem, na něž byla
poskytnuta, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením
doručeným příjemci.
12. Příjemce se zavazuje k účasti svých členů na akcích pořádaných Komisí pro podporu
komunitního života, za účelem zlepšení vzhledu města Adamova.
13. Příjemce se zavazuje aktualizovat informace ve vývěsních skříňkách Města Adamova,
pokud mu byly předěleny.
14. Příjemce je povinen v přiměřeném rozsahu informovat o své činnosti na webových
stránkách a na TV infokanálu Města Adamova, popř. i v Adamovském zpravodaji.
Poskytovatel dotace předá na vyžádání přístupové kódy do systému webových stránek a TV
infokanálu. Pověřené osoby příjemců dotací budou na vyžádání bezplatně proškoleni. Výpis
realizovaného rozsahu informovanosti na webových stránkách a na TV infokanálu Města
Adamova bude předkládán sportovní komisi provozovatelem systému 2x ročně před
vyhodnocením žádosti o dotaci na nadcházející období.
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V.
Sankční podmínky
1. Příjemce je povinen odvést v termínu stanoveném poskytovatelem na jeho účet
neoprávněně použité nebo zadržené prostředky dotace, a to z důvodu porušení rozpočtové
kázně konstatované po provedené kontrole v průběhu roku nebo po zjištění z kompletního
závěrečného vyúčtování, a to včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše takovéto částky. Prostředky se považují za
zadržené dnem následujícím po termínu stanoveném v čl. IV. bod 6. Prostředky se považují za
neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
2. Nepředloží-li příjemce kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v termínu
stanovenému v čl. IV. bod 6 a nesplní-li tuto povinnost ani v náhradním termínu stanoveném
mu poskytovatelem, zavazuje se poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 promile
z celé výše poskytnuté dotace za každý den prodlení s předložením závěrečného finančního
vyúčtování poskytnuté dotace.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů
budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení,
příjemce jedno vyhotovení.

3. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Adamově dne 26. 2. 2020

V Adamově dne 2.3.2020

……………………………………
Bc. Roman Pilát, MBA, v.r.
starosta

…….…………………………..
Bc. Alois Kožený, v.r.
předseda

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2020
Vyvěsila: Chlupová Vr.
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