SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
I.
SMLUVNÍ STRANY
Město Kopřivnice
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
00298077
CZ00298077
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
1767241349/0800

a
Živá mandala, z.s.
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osvoboditelů 1214/11, 742 21 Kopřivnice
Bc. Tomášem Nováčkem, předsedou
02964287
Komerční banka
107-9259280217

(dále jen „příjemce“)

1.

2.

3.
4.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle ustanovení §1746/2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí
se na závazky z ní vznikající ta ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., která upravují
závazky jim nejbližší.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole),
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Na porušení rozpočtové kázně se vztahuje § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Neoprávněné použití poskytnuté dotace je definováno v zákoně č. 250/2000 Sb.,
v platném znění, stejně jako zadržení peněžních prostředků (viz § 22).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek poskytnout
příjemci účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu
s jejím účelovým určením. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s vyhlášeným
dotačním programem č. 2/OŠK/2015 na podporu kultury a osvětové činnosti.
IV.
VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ URČENÍ
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelově určenou dotaci ve výši 50.000 Kč
(slovy padesáttisíc korun českých).
2. Dotace je účelově určena na: kulturně osvětový program v prostorách [árt té kafé] a
[restaurant] MANDALA ve výši 50.000 Kč (nájem techniky, propagace, honoráře,
doprava, autorská práva, ubytování umělců)
3. Uznatelnými náklady pro účely této smlouvy se rozumí náklady, které splňují následující
podmínky:
A) vznikly příjemci v roce 2015 v přímé souvislosti s realizací projektu dle stanoveného
účelu článku III. a IV. této smlouvy
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B) náklady skutečně vynaložené, zachycené v účetnictví na účetních dokladech
příjemce, identifikovatelné a ověřitelné, podložené prvotními doklady
C) vyhovující zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
D) uhrazené během realizace od 1.1.2015 do 31.12.2015
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši dle čl. IV., odst.1. Dotace je
poskytnuta na realizaci projektu dle jejího účelového určení uvedeného v článku III. a IV.
na výše uvedený účet příjemce do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje:
a) Použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením.
b) Viditelně uvádět na písemnostech, které souvisejí s projektem, a při propagaci
projektu, že jde o podporu ze strany města Kopřivnice. Při propagaci projektu vždy
užít znak města Kopřivnice. Znak města užívat v souladu s „Pravidly pro užívání
znaku města Kopřivnice a loga projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Kopřivnice“. Nesplnění podmínky stanovené v tomto článku je považováno za
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb. Odvod za toto porušení se stanoví ve výši 0,5% z celkové výše
poskytnuté dotace.
c) Jednotlivé originály účetních dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, označit
textem „Hrazeno z dotace města Kopřivnice, číslo usnesení………ve výši………..“
Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu,
výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur, zjednodušených
daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či
platba), originálech evidence docházky a mzdových listech apod.
d) Vést v účetní evidenci, popřípadě v evidenci, použití dotace odděleně.
e) Zajistit, aby všechny účetní doklady související s čerpáním dotace, byly v souladu
s příslušnými právními předpisy z oblasti účetní a daňové, a obsahovaly podrobnou
specifikaci hrazených položek.
f) Vyčerpat finanční prostředky z poskytnuté dotace dle čl. IV. bod 3. písmeno D).
g) Předložit závěrečné vyúčtování dle Zásad pro poskytování účelových dotací města
Kopřivnice na předepsaném formuláři. V případě, že smluvní závazkový vztah, na
základě kterého byla dotace čerpána, nepřesáhne částku 50 000 Kč, není potřeba
dokládat objednávku ani smlouvu či potvrzení z Internetového obchodu (viz. Zásady
článek 9 odstavec 4). Termín předložení vyúčtování poskytovateli je stanoven touto
smlouvou nejpozději do 31. 1. 2016. Příjemce je povinen zároveň s vyúčtováním
předložit originály dokladů k nahlédnutí. V případě, že v průběhu realizace budou
náklady hrazeny prostřednictvím zálohové faktury, je povinností doložit i konečnou
fakturu, a to spolu se závěrečným vyúčtováním.
h) Vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace na účet poskytovatele nejpozději do
konce měsíce následujícího po termínu pro předložení závěrečného vyúčtování,
vrácené finanční prostředky budou označeny variabilním symbolem 881.
Nevyčerpané finanční prostředky účelově poskytnuté z rozpočtu města, nejsou
předmětem vrácení na účet města, pokud jejich výše nepřesahuje 10,- Kč.
i) V případě, že příjemce dotace nepředložil ve stanoveném termínu závěrečné
vyúčtování a nevrátil nevyčerpané prostředky, posoudí příslušný odbor důvody
a může písemně rozhodnout o náhradním termínu, maximálně však do lhůty 14 dnů.
j) V případě, že se činnost, na kterou je dotace poskytnuta neuskuteční, vrátit
neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů obdržené finanční prostředky zpět
na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, vrácené finanční prostředky
budou označeny variabilním symbolem 881.
k) V případě, že činnost, na kterou je dotace poskytnuta, bude předčasně ukončena,
předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do 30 kalendářních dnů od jejího
ukončení. Do konce měsíce následujícího po termínu závěrečného vyúčtování vrátit
nevyčerpané finanční prostředky zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
poskytnuta, vrácené finanční prostředky budou označeny variabilním symbolem 881.
l) Na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech dokladů týkajících se čerpání
dotace.
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m) Umožnit
příslušným
orgánům
poskytovatele
v souladu
se
zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), provedení průběžné a
následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich
použití k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny
potřebné účetní a jiné doklady,
n) V případě porušení rozpočtové kázně odvést v souladu s § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ve
stanovené lhůtě do rozpočtu poskytovatele poskytovatelem uložený odvod částky ve
výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše
této částky.
o) Neprodleně, nejpozději však do 8 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce nebo čerpání
dotace.
p) Po dobu deseti let archivovat originály všech účetních dokladů.
q) Není-li stanoveno jinak, řídí se příjemce Zásadami pro poskytování účelových dotací
města Kopřivnice účinnými od 1. 1. 2014 a vyhlášeným dotačním programem.
VI.
UJEDNÁNÍ O UŽITÍ ZNAKU MĚSTA KOPŘIVNICE A LOGA MĚSTA KOPŘIVNICE
Poskytovatel souhlasí s užitím znaku města Kopřivnice a loga města Kopřivnice při
realizaci účelu smlouvy.
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3.
4.
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VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající
a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem jejího uzavření.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kopřivnice dne 10.2.2015,
číslo 118-1.1.12.

V Kopřivnici dne 17. 2. 2015

V Kopřivnici dne 19. 2. 2015

za příjemce
Bc. Tomáš Nováček

za poskytovatele
Ing. Miroslav Kopečný, starosta města
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