Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami:

I. Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Město Hlinsko
adresa:
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
tel/fax:
469 315 311
IČ:
00270059
DIČ:
CZ00270059
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., exp. Hlinsko
číslo účtu:
33628531/0100
zastoupený:
Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
2. Příjemce:
právní forma:
adresa:
tel/fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
(dále jen „příjemce“)

SK Hlinsko, z.s.
Spolek
Rváčovská 1242, 539 01 Hlinsko
67438105

u spolku
na straně druhé

II. Předmět smlouvy
1) Město Hlinsko se zavazuje ze svého rozpočtu na rok 2021, který dne 21. 12. 2020
schválilo Zastupitelstvo města Hlinska usnesením pod č. ZM/49, bod 1a), poskytnout na
základě žádosti příjemce dotaci ve výši 22.050,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc
padesát korun českých), která bude použita na zaplacení ceny za užívání sportoviště
přenechaného příjemci k provozování jeho sportovní činnosti. Dotace bude příjemcem
pro uvedený účel v této smlouvě využita nejpozději do 31. 12.
2) Dotace bude poukázána na účet druhé ze smluvních stran č
e dvou
splátkách, a to:
11.025,00 Kč nejpozději do 30. června 2021
11.025,00 Kč nejpozději do 30. listopadu 2021.
3) Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci v případě, že příjemce má ke dni
splatnosti dotace vůči němu nebo jím zřízené organizaci nevypořádaný závazek po datu
splatnosti.
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III. Závěrečná ustanovení
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

Příjemce dotace se zavazuje umožnit kontrolním orgánům Města Hlinska kontrolu
účetních dokladů, týkajících se použití prostředků z rozpočtu města pro účel stanovený
touto smlouvou, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
Příjemce se zavazuje použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně
v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v části II. Předmět
smlouvy. V případě, že poskytnutá dotace bude použita k jinému účelu, než pro jaký
byla poskytnuta, zavazuje se ji příjemce vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
výzvy k vrácení dotace, a to na účet poskytovatele. Poskytovatel dále zdůrazňuje, že
příjemce nesmí v žádném případě překročit výši poskytnuté dotace, dojde-li
přesto k jejímu překročení, bude poskytovatel hradit pouze do výše jím
poskytnuté dotace.
Příjemce je povinen nejpozději do 30. 4. 2022 předložit poskytovateli finanční
vypořádání dotace a nevyužitou část dotace k témuž datu zaslat na účet poskytovatele.
Poskytovatel neurčuje kromě shora uvedeného účelu příjemci žádné podmínky při
použití dotace.
Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povinna v případě své přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací toto neprodleně oznámit poskytovateli.
Tato smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Smlouvu lze měnit a doplňovat
výhradně se souhlasem obou smluvních stran, písemnou formou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž všechny mají platnost
originálu. Tři z nich obdrží poskytovatel a jedno příjemce. Součástí smlouvy je příloha č.
1.
Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Poskytnutí dotace bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města Hlinska
č. 59/2021/4 ze dne 14. 6. 2021.
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