čj. MCH 1829/2020, spis 1828/2020/OVV

SMLOUVA

o poskytnutí dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Chropyně

z titulu PROGRAM S I
Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti

Město Chropyně
se sídlem: nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
IČ: 002 87 245
zastoupené starostkou Ing. Věrou Sigmundovou
(jako poskytovatel dotace)
a
Fotbalový klub Chropyně, z. s.
se sídlem: Hanácké náměstí 551, 768 11 Chropyně
IČ: 70801860
zapsaný: spisová značka L 7843 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Mgr. Igorem Štěpánkem, předsedou
(jako příjemce dotace)

spolu v souladu s Vnitřní směrnicí č. 01/2020 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, v platném znění, (dále
jen „vnitřní směrnice“), podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva města Chropyně číslo
0139/11ZM/2020 ze dne 6. května 2020 uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze strany města Chropyně z titulu PROGRAM
S I – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti.
Článek I
1) Město Chropyně poskytne v roce 2020 příjemci dotace ze svého rozpočtu dotaci ve výši 331.300 Kč (slovy: tři sta třicet jeden
tisíc tři sta korun českých), jejímž cílem je podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné činnosti, především dětí a mládeže,
organizovaných v rámci příjemce dotace, umožnění rozšíření počtu mládežnické členské základny u příjemce dotace, rozvoj
kvality a úrovně hráčů, umožnění účasti na závodech.
2) Poskytnutou finanční podporu může příjemce dotace využít na úhradu uznatelných nákladů, kterými jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zabezpečení účasti členů organizace na sportovních akcích (doprava, cestovné),
nákup sportovního materiálu a vybavení,
pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovního areálu,
zabezpečení soustředění členů oddílu (mimo nákladů na cestovné, stravné a ubytování),
pořádání sportovních výcvikových a náborových akcí,
náklady spojené s propagací (mimo placené reklamy)
náklady na energie vyčerpané provozem sportovního areálu (maximálně 70 % poskytnuté dotace).

3) Poskytnutou finanční podporu nelze použít na úhradu neuznatelných nákladů, kterými jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

správní aj. poplatky, úvěry, úroky, pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody,
DPH, pokud je žadatel plátcem, nebo jiné daně,
odpisy hmotného i nehmotného majetku, akontace leasingu a leasingové splátky,
náklady na pořízení hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, pokud tento majetek není sportovním vybavením,
pořízení nemovitostí, uměleckých děl a sbírek,
hovorné za telefony,
mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů,
prázdninové a rekreační pobyty (mimo soustředění v odst. 2 písm. d),
zájezdy,
pohoštění,
věcné dary,
odměny pořadatelů.
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Článek II
1)

Uvedený příspěvek poukáže poskytovatel dotace ze svého účtu číslo 9005-1528691/0100 vedeného u Komerční banky na
účet číslo1483790389/0800 vedený u České spořitelny, variabilní symbol 287245, dle finančních možností města Chropyně.

2)

Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. prosince kalendářního roku, ve
kterém byly poskytnuty.

3)

Příjemce dotace je povinen vést řádné a oddělené sledování poskytnuté dotace v účetnictví.

4)

Jestliže příjemce dotace zjistí, že není schopen zabezpečit její čerpání v souladu s touto smlouvou, neprodleně o tomto zjištění
informuje odbor vnitřních věcí a současně předloží žádost o změnu s návrhem řešení.

5)

Příjemce dotace je povinen oznámit každou změnu údajů v žádosti a skutečností majících vliv na poskytnutí a čerpání dotace,
a to nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

6)

Příjemce se zavazuje v souvislosti s realizací dotace dle této smlouvy prezentovat město Chropyně jako poskytovatele minimálně jedním z uvedených způsobů:
a)
b)
c)
d)

na své úřední desce (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění),
na internetových stránkách (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace uveřejněna),
v regionálním nebo v místním tisku (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
na informační tabuli příjemce přístupné veřejnosti (nástěnka apod.), (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna
s uvedením doby uveřejnění).

Doklady o prezentaci poskytovatele předkládá příjemce společně s vyúčtováním.
7)

Za účelem splnění povinné publicity se uděluje souhlas s užitím znaku města Chropyně.

8)

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provedení kontroly všech skutečností prokazujících účelnost, hospodárnost a efektivnost použití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města.

9)

Příjemce dotace nemůže poskytnout nebo postoupit přidělenou finanční dotaci jiné právnické nebo fyzické osobě.
Článek III

1)

Po uplynutí doby, na kterou je příjemci poskytnuta dotace z titulu PROGRAM S I, zpravidla aktuální kalendářní rok, je příjemce
dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování.

2)

Příjemce dotace je povinen dotaci vyúčtovat k 31. prosinci kalendářního roku a vyúčtování předložit Odboru vnitřních věcí
Městského úřadu Chropyně nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Jestliže nemůže v předepsaném termínu předložit
vyúčtování, neprodleně o tomto zjištění informuje odbor vnitřních věcí a současně předloží radě města žádost o změnu s návrhem řešení, a to v dostatečném časovém předstihu.

3)

Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace úplným vyplněním tabulky čerpání dotace, která je přílohou této smlouvy včetně
všech odpovídajících příloh.

4)

Originály všech účetních dokladů týkajících se čerpání dotace budou uloženy k nahlédnutí u příjemce dotace. Jednotlivé účetní
doklady budou označeny textem: „Hrazeno z dotace města Chropyně“.

5)

V termínu pro předložení vyúčtování smlouvy vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele uvedený
v této smlouvě. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Vrácení prostředků podle článku III odst. 5 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím kalendářním roce.

7)

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřený osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití
veřejných finančních prostředků, tj. dotace, a fyzické realizace činnosti, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Příjemce se zavazuje umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu
realizace projektu (či jiného účelu), na který byla dotace poskytnuta, případně po jeho dokončení po dobu následujících 10
kalendářních let.

9)

Pokud v průběhu roku příjemce dotace ukončí svou činnost, předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení činnosti
poskytovateli závěrečné vyúčtování a do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování vrátí nevyčerpané
finanční prostředky.

10) Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu
statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.
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11) Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15
dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
12) Příjemce je povinen zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli, byly vždy úplné a pravdivé.
13) Souběh dotací z různých zdrojů je zakázán, připouští se pouze jejich doplňkovost.
14) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých městem Chropyně. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle § 22 zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Porušením rozpočtové kázně se rozumí zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

využití finanční podpory v rozporu se stanoveným účelem,
využití finanční podpory na neuznatelné náklady,
využití finanční podpory na náklady, které se netýkají období, na které je finanční podpora poskytnuta,
zadržení finančních prostředků, tzn. nevrácení přeplatku finanční podpory v termínu stanoveném na základě vyúčtování,
použití peněžních prostředků, při kterém byla porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo přímo použitelným
předpisem Evropské Unie,
neprokáže-li příjemce dotace, jak byla finanční podpora použita,
neumožnění veřejnosprávní kontroly,
nedoložení účetnictví v rámci veřejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení období, na které byla finanční podpora
poskytnuta.

16) Porušení povinností příjemcem a podmínek souvisejících s účelem, na nějž jsou finanční prostředky poskytnuty, a které jsou
uvedeny v článku I této smlouvy a dále nedodržení termínu vyúčtování dle článku III odstavec 2 této smlouvy, je považováno
za méně závazně porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 5 a § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než
odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Poskytovatel je oprávněn za jednotlivé porušení povinnosti příjemce dle článku II a III této smlouvy, uložit příjemci odvod za každé takové porušení rozpočtové kázně
vždy ve výši 5 % z poskytnutých prostředků dotace. Odvody za jednotlivá porušení povinností dle čl. II a III této smlouvy se
nesčítají.
17) Kontrola využití finančních prostředků se provádí v souladu s 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012
Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to jak v průběhu činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, tak po jejím
ukončení. O provedené kontrole se vyhotoví Protokol o kontrole, ze kterého musí být zřejmé, který subjekt byl kontrolován,
který dotační titul a jaké byly shledány nedostatky. V případě zjištění nedostatků rozhodne o sankčním postihu příjemce rada
města.

1)

Článek IV
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2)

Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

3)

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Vyúčtování poskytnuté dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Chropyně.

4)
5)

Příjemce dotace podpisem této smlouvy potvrzuje, že v mezidobí, od podání žádosti do podpisu této smlouvy, u něj nedošlo
k závažným změnám, které mají vliv na poskytnutí dotace.

Chropyně 18. května 2020

Mgr. Igor Štěpánek
předseda

Ing. Věra Sigmundová
starostka města Chropyně

