Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
město Kostelec nad Orlicí
se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupené starostou města, panem Františkem Kinským
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., číslo účtu: 27-1240074329/0800
T e l: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz
Datová schránka : aj5bhbi
Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje:
organizačně-správní odbor, Šárka Slezáková, tel. 494 337 284, sslezakova@muko.cz
(dále jen „poskytovatel“)
a
Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s.
sídlo: Gallova 1170, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 28553080
typ příjemce: sDolek
zastoupený: _
předsedkyní spolku
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou
L 6253
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s, číslo účtu: 35-9056300257/0100
T e l: __________e-mail. mažoretkykostelec@centrum.cz
(dále jen „příjemce“)

uzavírají v souladu se z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. z.č.
500/2004 Sb, správního řádu ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přísl. ustanovení z.ě.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a dále v souladu s Pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí schválenými Zastupitelstvem města Kostelec nad Orlicí
dne 7.12.2015 (dále jen “Pravidla”) a příslušnými dotačními programy vyhlášenými městem Kostelec
nad Orlicí t u t o

veřejn op rávn í sm lo u v u o p osk y tn u tí d otace
z rozp očtu m ě sta K ostelec nad Orlicí,
o b la st podpory: „Sport - celoroční pravidelná činnost"
číslo SC 1 /2 0 1 6

1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel poskytne příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě na základě
žádosti příjemce o poskytnutí dotace ze dne 29. 01. 2016, rozhodnutí Zastupitelstva města
č. 2/2016 ze dne 29. 02. 2016 účelově vymezenou dotaci z rozpočtu poskytovatele.
1.2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se dotaci použít pouze v souladu s touto smlouvou,
žádostí příjemce, Pravidly a veškerými dotčenými právními předpisy.

2. Účel dotace
2.1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci za účelem - název projektu:
Celoroční pravidelná činnost spolku Mažoretky Kostelec nad Orlicí, to vše v souladu s
žádostí příjemce.
2.2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 31. 12. 2016.

3. Výše a způsob poskytnutí dotace
3.1. Výše dotace: 215 000 Kč (slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých). Dle pravidel je
možné projekt pokrýt maximálně 80% uznatelných výdajů projektu z dotace a minimálně
20% uznatelných výdajů projektu použít z prostředků příjemce.

3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši dle čl. 3.1. této smlouvy, a
to jednorázově, převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 10
dnů po nabytí účinností této smlouvy.
3.3. Finanční prostředky dle čl. 3.1. této smlouvy je příjemce oprávněn použít na úhradu
nákladů vztahujících se ke stanovenému účelu dotace vzniklých v období od 01. 01. 2016 do
31. 12. 2016.
3.4. Finanční prostředky dle čl. 3.1. této smlouvy nelze převádět do následujícího
kalendářního roku.
4. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce dotace
4.1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě
uznatelných nákladů, prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle této smlouvy a
v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných
prostředků.
4.2. Příjemce se zejména zavazuje:
Nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
Realizovat podporovaný účel dotace vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.
Naplnit účelové určení dotace dle této smlouvy.
Předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace v souladu s touto smlouvou.
4.3. Příjemce se zavazuje, že doklady prokazující využití dotace viditelně označí nápisem:
„Hrazeno z dotace města Kostelec nad Orlicí“, uvést evidenční číslo této smlouvy a výši
použité dotace uplatňované do vyúčtování z předloženého dokladu a dále se zavazuje, že
tyto doklady neuplatní vůči jinému finančnímu zdroji.
4.4. Povinnosti příjemce v případě jeho přeměny nebo zrušení s likvidací
1. Příjemce, který je obchodní korporací dle z. č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 30 kal. dnů
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních
právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do
15ti dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
2. V případě přeměny právnické osoby, která je příjemcem dotace dle této smlouvy, přechází
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce pouze s předchozím
písemným souhlasem poskytovatele a v případě, že přeměněný subjekt je subjektem
způsobilým být příjemcem dotace dle této smlouvy.
3. Pokud dojde ke zrušení právnické osoby, jež je příjemcem dotace dle této smlouvy
s likvidací před vyplacením dotace, pozbývá tato smlouva ke dni zrušení příjemce účinnosti.

4. Dojde-li ke zrušení právnické osoby, jež je příjemcem dotace s likvidací po vyplacení
dotace nebo její části, je likvidátor příjemce povinen vrátit poskytovateli peněžní prostředky
nepoužité ke dni zrušení příjemce, a to do 1 měsíce od zrušení příjemce nebo do data
stanoveného pro finanční vypořádání dotace podle toho, která ze skutečností nastane dříve,
nejpozději však ke dni zániku příjemce, na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví
této smlouvy.
5. Likvidátor příjemce je povinen do 1 měsíce od zrušení příjemce nebo do data
stanoveného pro finanční vypořádání dotace podle toho, která ze skutečností nastane dříve,
nejpozdějí však ke dni zániku příjemce, předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace.

5. Finanční vypořádání dotace
5.1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace dle této smlouvy,
a to na formuláři „vyúčtování dotace“ zveřejněném na www.kostelecno.cz v sekci
http://www.kostelecno.cz/granty-a-dotace/ds-1013/p1=1038,
nejpozději do 31. ledna
následujícího roku.
5.2. Příjemce je povinen k vyplněnému formuláři „vyúčtování dotace“ dle čl. 5.1. této smlouvy
přiložit soupis všech prvotních účetních dokladů, které se vážou k čerpání dotace a prokazují
využití poskytnutých peněžních prostředků v souladu s účelem dotace (zejména faktury,
účtenky, výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady, atd.) a zároveň tyto doklady v kopii
poskytovateli předložit. Všechny dokumenty budu podepsány příjemcem.
Předložené
doklady musí splňovat náležitosti dle z č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
5.3 Příjemce se zavazuje nevyčerpané finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla
dotace poskytnuta, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, a to včetně písemného odůvodnění
vrácení dotace. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 z. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vrácení prostředků nezakládá
právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.
Zároveň se příjemce zavazuje informovat administrátora žádosti o nevyčerpání dotace do
15.12. příslušného roku.

5.4. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli finanční vypořádání dotace v termínu
dle čl. 5.1. této smlouvy, má se za to, že neprokázal, jak byly poskytnuté peněžní prostředky
použity.
5.5. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel dotace postupovat v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů (§ 22 a následující). Příjemce bere na vědomí skutečnost, že
poskytovatel je povinen nařídit vrácení dotace a zároveň uložit příjemci sankci, a to až do
výše 100 % poskytnutých peněžních prostředků.

6. Závěrečná ujednání
6.1. Dotace je ve smyslu z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.

I
I
6.2. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
6 .3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.
6.4. Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými
právními normami českého právního řádu.
6.6. Přílohu této smlouvy tvoří: Žádost příjemce dotace ze dne 29. 01. 2016.
6.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení
obdrží poskytovatel a 1 příjemce.
6.7. Smlouva je uzavřena dle ust. § 164 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění
pozdějších předpisů.
6.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
6.9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů : O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo
města Kostelec nad Orlicí dne 29. 02. 2016, číslo usnesení ZM číslo 2/2016.
6 . 10. Tato smlouva bude zveřejněna do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy dle ust. § lOd
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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ŽÁDOST O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA
KOSTELCE NAD ORLICÍ
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I Ev číslo ,$*£, řjffy/C,

S p o r t-c e lo r o č n í pravidelná čin n o st

Název akce
Datum konání akce:
(období, pokud neni znám termín)
Požadovaná dotace v Kč
Žadatel o dotaci
(název subjektu nebo jméno
fyzické osoby)

Sídlo/adresa žadatele
(shodná s dokladem
o právní subjektivitě)

Celoroční pravidelná činnost spolku Mažoretky Kostelec nad Orlicí
1.1.2016-31.12.2016
300 000,00 Kč

Mažoretky Kostelec nad Orlicí,z.s.
obec

Kostelec nad Orlicí

PSČ

51741

ulice

Gallova

čp

1170

Základní informace

1Č (u fyzické osoby RČ)

e-mail

telefon
www.

Kontaktní adresa
pro doručováni

Oprávněný zástupce
(osoba oprávněná podepisovat
smlouvy)

,

fostelec nad Orlicí 51741
Právní forma
(typ organizace)

28553080

spolek

Přimý podíl v jiných právnických
osobách a jeho výše
KB Kostelec nad Orlicí

35-9056300257/0100

jméno
telefon

e-mail

Právní důvod zastoupení (napí stanovy, zápis ž ustavující schůze
Osoba odpovědná za realizaci
projektu, Kontaktní osoba

mazoretkykosteleo@centrum.cz

marlen-kostelec-nad-orlici.webnode.cz

Další osoby s podílem v této
právnické osobě
Číslo účtu a název banky

Kostelec nad Orlicí

Místo konání akce:

)

stanovy

jméno
e-mail

telefon.

D o tačn í pro gram s e fíd í Pravidly pro p oskytován í d o ta c í z rozpočtu m ěsta K o stelec nad O rlic í
zveřejn ěn ým i na w eb o vých s trán kách m ěsta: h ttp ://w w w .k o s te le c n o ,c z/g ra n ty -a -d o ta c e /d s -1 0 1 3 /p 1 = 1 0 3 8

Účel dotace
obsah, cíl, předpokládaný přinos
(čeho chcete dosáhnout)

Doba dosaženi účelu
(termín zahájení a ukončení projektu).

Odůvodnění žádosti:

Nabízet kvalitní způsob trávení volného času dětem a mladým lidem. Přispívat ke zvyšováni tělesné zdatnosti a
kultury pohybu děti. Pěstovat v dětech pocit sounáležitosti, vzájemné podpory a společné práce-jedná se o
kolektivní záležitost.. Nadále rozšiřovat členskou základnu v celé věkové šiří od 6 do 19 let. Neustále zkvalitňovat
práci a dosahovat stále lepších výsledků v soutěžích. I nadále rozvíjet spolupráci s dalšími sportovními oddíly,
společenskými organizacemi a městem Kostelec nad Orlici.

1.1.2016-31.12.2016

Dobré finanční zajištění Chodu spolku- zajištění dostatečně velkých tělocvičen pro trénováni, pořízení kostýmů pro
vystoupení, registrace a startovně, soustředění.

Tradice akce ve městě:
(uveífte rok prvního ročníku)

Cílová Skupina:

Předpokládaný celkový počet
účastníků akce:
89

P ředpokládaný počet účastn íků
akce do 19 let
82

Počet účastníků akce v minulých
ročnících

R ozp očet projektu
Náklady v Kč

Výdaje / náklady

Vlastni zdroje/ostatní

Dotace (dle Pravidel čl 8)

Kostýmy

72 000,00 Kč

18 000,00 Kč

Nájem

69 000,00 Kč

17 500,00 Kč

Doprava

39 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Soustředění

72 000,00 Kč

28 000,00 Kč

Startovně

48 000,00 Kč

12 000,00 Kč

Potraviny

— nelze dotovat —

Mzdové náklady

— nelze dotovat —

Celkem:

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

Požadované výše dotace v KčKrytí nákladů z
vlastních prostředků v Kč

85 500,00 Kč

85 500,00 Kč

Podíl dotace na celkových
nákladech v % (max. 80%)

77,82%

Kryti nákladů z cizích
prostředků v Kč.

Povinné přílohy dle Pravidel pro poskytováni dotaci z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí (zaškrtněte);

-

1.

[Jt

doklad o právní subjektivitě vč. kopie přidělení IČ *

2.

5T

pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele o dotaci *

3.

n

doklad o zřízení běžného účtu*

4.

IjS

podrobný rozpočet projektu

5.

5?:

podrobná charakteristika akce (nebo propozice)

Ostatní přílohy (vypište):

V případě, že žadatel podal žádost o dotaci v předešlém roce a nedošlo ke změně, nemusí jíž přílohy k žádosti dokládat znovu.

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:
Žadatel svým podpisem prohlašuje, že všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identifikačních údajů o své osobě (subjektu) a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele (města) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Žadatel dále prohlašuje, že:
- není v úpadku ani neprobíhá ohledné majetku žadatele (subjektu) žádné z insolventních řízení
upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolventní zákon v platném zněni, není v likvidaci
- s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kostelec nad Orlicí ani jeho
organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem

_

MAŽORETKY
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M.J>vAHir
Podpis žadatele nebo statutárního zástupce
žadatele (razitko)

