Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice
č. VS 11/2021
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Obec Bystřice
se sídlem:
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
zastoupen:
Mgr. Romanem Wróblem, starostou obce
IČ:
00296562
DIČ:
CZ00296562
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4070005411/6800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Název příjemce
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
739 61 Třinec – Staré Město, Třanovského č. 596
Mgr. Jiřím Zabystrzanem, ředitelem
61955574
CZ61955574
17439781/0100 Komerční banka

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
250/2000 Sb.“).

2.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

3.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši
Kč 100.000
(Stotisíckorun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl.
VI této smlouvy na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“

2.

Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek stanovených
v této smlouvě.
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V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

2.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet


příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve lhůtě do 15 dnů ode dne
předložení bezchybného závěrečného vyúčtování; výše úhrady bude stanovena v souladu
s čl. IV této smlouvy.



Obec nebude poskytovat na dotaci žádné zálohy a finanční prostředky budou poskytnuty na
základě předložení dokladů o vynaložených prostředcích a splnění sjednaného účelu.

Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze
k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,
c)

ukončit realizaci projektu nejpozději do 30.11.2021,

d) v případě, že realizaci projektu nezahájí, do 15 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost
poskytovateli dotace písemně nebo ústně,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c)

na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se
projektu,

d) předložit poskytovateli
finanční vypořádání dotace celého realizovaného projektu na
předepsaném formuláři, jež je k dispozici na webových stránkách poskytovatele (obce) a jež je
finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně
závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů
a celkového zhodnocení,
seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a částky,
kopií účetních dokladů týkajících se dotace (v případě nesrovnalostí může být příjemce
vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů
projektu),
a to nejpozději do 30. 11. 2021
Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené ve sjednaném termínu, pokud je
v tomto termínu doručeno na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
V případě pochybností o dodržení sjednaného termínu je rozhodující datum, které je označeno
na otisku podacího razítka,
e) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se
k projektu,
f)

umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití
dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace
činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na
místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu
nebo v sídle poskytovatele,
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g) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy č. účtu 4070005411/6800 a při těchto peněžních operacích vždy
uvádět variabilní symbol (č. smlouvy),
h) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,

4.

i)

neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce.
V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních
stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

j)

dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII této smlouvy,

k)

pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k přeměně příjemce, který je právnickou
osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit tuto skutečnost písemně
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, v případě přeměny i o tom, na který
subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. V případě zrušení právnické osoby
s likvidací musí příjemce dotace dle této smlouvy provést finanční vypořádání dotace do 15
dnů po vstupu do likvidace a vrátit nevyčerpanou dotaci nebo její část na účet poskytovatele
ve stejném termínu.

V případě použití dotace v rozporu se stanoveným účelem sjednaným ve smlouvě nebo při
prodlení s vyúčtováním delším než jeden měsíc, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a
příjemce dotace je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli na jeho účet a to nejpozději do
14 dnů od jeho vyrozumění o porušení smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s vrácením dotace
delším jednoho měsíce, je poskytovatel oprávněn účtovat příjemci dotace za každý den prodlení
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1% z poskytnuté dotace, maximálně však do výše
poskytnuté dotace.
VI.
UZNA TELNÝ NÁKLAD

1.

„Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2021 do data
předložení finančního vypořádání a vyúčtování dotace,
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami
této smlouvy,
c)

vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a

d) je uveden v žádosti o dotaci.
2.

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

3.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
VII.
POVINNÁ PUBLICITA

1.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména) své firmy, sídla (obce, trvalého pobytu) a
výše poskytnuté dotace.
VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručení
výpovědi příjemci v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této
smlouvy ještě povinnost poskytnout mu další finanční plnění.

2.

Veškeré změny této smlouvy lze učinit pouze formou písemných dodatků uza vřených k této
smlouvě.
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3.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.

Doložka platnosti právního úkonu: Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo
zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice usnesením č. 246/17/21
dne 23.2.2021.

V Bystřici dne 6.4.2021

………………………………………
za poskytovatele
Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

...............................................
za příjemce
Mgr. Jiří Zabystrzan
ředitel ZUŠ
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