Č. 30/2020

Smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Město Kojetín
Sídlo: Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1-Město, 752 01 Kojetín
lČ: 00301370
DIČ: CZ00301370
Zastoupené: Ing. Leošem Ptáčkem, starostou
Bankovní spojení: 19-1883093339/0800
(dále jen ,,poskytovatel")
a

SK Kojetín 2016, z.s.
Sídlo: Podvalí 629, Kojetín l - Město, 752 01 Kojetín
lČ: 05032211
DIČ:
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: vedený ve spolkovém rejstříku, Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 15002
Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, předsedou
Bankovní spojeni: 4308120349/0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavirají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

1.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
450.000 KČ, slovy: čtyřistapadesáttisic korun českých (dále jen ,,dotace") na kalendářní
rok 2020.

2.

Účelem poskytnutí dotace je zejména podpora veřejně prospěšných neziskových
činností příjemců působících na území města Kojetína a jeho místních částí které jsou
v zájmu a ve prospěch obyvatel města Kojetína.
Konkrétní účel, na který se dotace poskytuje, vychází z podané žádosti o dotaci, a byl
vymezen takto: dofinancování projektu rekonstrukce a přestavba objektu č. p. 707
na úl. 6. května, Kojetín, za účelem zřIzeni zázemí pro sportovce, včetně
ubytování sportovců (projektová dokumentace, inženýrská činnost, koordinátor
BOZP, stavební dozor, dovybavení).
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3.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnuti dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.

4.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v ČI. l. odst. 2 této smlouvy jako dotace
investiční. Pro účely této smlouvy se investiční dotaci rozumí dotace, která musí být
použita na úhradu investičních výdajů zejm.:
a)

výdajů spojených s pořizenim hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,cit. zákona"),

b)

výdajů spojených s pořízenhn nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit.
zákona,

c)

výdajů spojených s technickým
ve smyslu § 33 cit. zákona.

zhodnocením,

rekonstrukci

a

modernizací

g

1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle ČI. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě a v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Kojetína
Č. Z 235/09-20.
Dotace musí být použita hospodárně, a to v souladu se schváleným konkrétním
účelem dle ČI. l. odst. 2.

2.

Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet
DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle
§ 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále
jen ,,ZDPH"), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo
krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinaci obou způsobů), nelze z dotace uhradit
DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. Příjemce - neplátce
DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.
V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace
a jeho právo uplatnit odpočet DPH při registraci podle § 79 ZDPH se vztahuje na
zdanitelná plněni hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen snížit
výši dosud čerpané dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn
v souladu § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznáni po registraci k DPH.
V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79
ZDPH je oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla
uhrazena z dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku
odpočtu DPH, který byl čerpán jako uznatelný výdaj.
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s úpravou odpočtu podle
§ 78 až 78c zdph právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný
nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně
příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace
ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný
státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.
Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaci nelze rovněž použit na úhradu ostatních daní.
Příjemce nesmí dotaci použít zejména na případné uložené sankce a penále, na
občerstvení, stravné své zaměstnance nebo členy. Dotaci dále nelze použit a
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vyúčtovat na odpisy majetku, rezervy, opravné položky, finanční leasing ani na splátky
a úroky z úvěrů a půjček.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně a všechny účetní doklady
hrazené z dotace označit poznámkou ,,Financováno z účelové dotace od Města
Kojetína".
3.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. příslušného
kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta.
Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených příjemcem
v souladu s účelem poskytnuti dotace dle ČI. l. odst. 2 a 4 této smlouvy a podmínkami
užití dotace dle ČI. ll. odst. 1 této smlouvy v období od 1. 1. kalendářního roku, na který
byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

4.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. přís|ušného kalendářního roku, na který byla
dotace poskytnuta, předložit poskytovateli vyúčtováni poskytnuté dotace (dále jen
,,vyúčtování").
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1. soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze
č. 1 ,,Finanční vyúčtování dotace", které bude pro příjemce k dispozici
v elektronické formě na webu Města Kojetín http://www.kojetin.cz/cs/147formulare-a-tiskopisy.
4.2. fotokopie faktur, výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.),
.
prokazujících vynaloženi výdajů,
4.3. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlvých
dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,

5.

4.4. čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály
a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli písemnou závěrečnou
zprávu, která musí obsahovat označení příjemce a účelu dotace, úplný popis
realizované investiční akce, včetně vyčÍs|eni celkových nákladů investiční akce a
popis jednotlivých zdrojů financování (částka/zdroj/účel), podrobný rozpis
použití poskytnuté dotace a fotodokumentaci prokazujÍcÍ splnění účelu (foto před
realizací a po realizaci).

6.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v ČI. ||. odst. 3 této
smlouvy, nebo v případě, že celkové příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel
uvedený v ČI. l. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než poskytnutá a vyúčtovaná dotace,
je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději
do 15 dnů ode dne předloženi vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný
touto smlouvou v ČI. l. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použiti dotace,
stanovených v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností
uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
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pozdějších předpisů. Za porušení rozpočtové kázně se rovněž považuje případ, kdy
příjemce uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje ve své žádosti o dotaci.
Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném
v ČI. ll. odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené v ČI. ||. odst. 4 této smlouvy, dopustí se
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné
nebo neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele.
8.

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných
níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce:
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude
výše odvodu v %
v případě porušeni jednotlivých ujednání uplatňována
z celkově
kumulativně)
poskytnuté dotace
Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky
5 %
odděleně
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve
2%
smlouvě
Předložení vyúčtováni a závěrečné zprávy o využití dotace s
prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve
5%
smlouvě
Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy
o využití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od
0/
marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění
5 '°
vyúčtování
Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve
5 %
smlouvě
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou
5 %
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a
náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci.

9.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod
nebo penále na účet poskytovatele č. 19-1883093339/0800 a jako variabilní symbol
uvede své lČ.

10.

Příjemce se zavazuje písemně oznámit poskytovateli dále uvedené skutečnosti, a to do
15 dnů od jejich vzniku: změny zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho
finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě
přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

11.

Příjemce je povinen označit své propagační materiály logem Města Kojetína.
Současně je příjemce povinen na těchto propagačních materiálech uvést, že
poskytovatel finančně přispívá na činnost příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět
po dobu 1 roku při kontaktu s médii, na svých případných webových stránkách a při
propagaci svých aktivit.
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12.

Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Města Kojetína
způsobem a v rozsahu uvedeném v ČI. ||. odst. 10 této smlouvy.
Ill.

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

3.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
právních předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.

Poskytnuti dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Města Kojetína č. z 235/09-20 ze dne 15.9.2020.

5.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
1 vyhotovení.

Příloha:

tiskopis pro vyúčtování dotace

Ing. Leoš Ptáček
starosta

MĚSTO KOJETÍN
ok,. PŘEROV
-17-

Ing. Leoš Ptáček
předseda

