
 

Statutární město Ostrava
Sm IO Li vaměstský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Statutttnt město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky lllllllIllIlllllllllllllllllllll llllllllllllllPřemyslovců 63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory
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zast. Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Mílo jen „poskytovatel“/

a

Sportovní klub FIT & FUN Ostrava, z.s.

se sídlem: Tovární 486/7, 70900, 709 00 Ostrava

zastoupen(a): Mgr. Janou Svatošovou, předsedou

IČ: 266 54 989

peněžní ústav: Fio banka

číslo účtu: 2600969519/2010

/dále jen „příjemce dotace“/

 

uzavírají spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Preambule

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 20.02.2017, pod usn. č. 1743/RMOb—
MH/l—118/53 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2017 a stanovila Zásady pro poskytování
dotací vjcjím ramci.

I. I.

čel dotace

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu statutárního města
Ostravy (dále také „SMO“, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále také .,MOb
MHaH“) ve formě dotace (dále jen „dotace“) na projekt „Sportovní aerobik — Mariánské Hory
a11ulváky“(d;ilcjen ..projckm.

2. Dotace se poskytuje výhradně na úhradu uznatelných nákladů spojených s výše uvedeným
projektem.

3. Dotace je poskytována na základě Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2017
(dalejcn „dotační program") a v souladu sjcho podmínkami.

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se. že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní
mdpovčdnost. v souladu s právními předpisy ČR, podmínkami této smlouvy a podmínkami
dotačního programu.

5. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 500/200 Sb. správní řád, v platném znění, zákonem
č. l28/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu" ).
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Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

6.

Snuouva

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů, vplatném znění (zákon o finanční kontrole) veřejnou finančni podporou

a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

ČI. II.

Výše dotace

Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši 30.000 Kč, slovy: Třicet tisíc korun českých,

na realizaci projektu uvedeného v čl. Itéto smlouvy.

čt. Ill.

Způsob úhrady dotace

Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce, uvedený v záhlaví

smlouvy, nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

čl. IV.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
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Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do dne uvedeného v žádosti
o poskytnutí dotace a označeného jako „termín realizace do“, tj. do 31.12.2017. Prostředky dotace
nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů
vzniklých při realizaci projektu uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním
převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb. Uznatelné náklady ve skutečné výši
musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného
v tomto odstavci.

Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny projektu jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele. '/,a podstatné změny projektu se považuje např. podstatná změna rozpočtu, podstatná
změna v obsahu. charakteru projektu. změna termínu nebo místa konání projektu nebo akce konané
v rámci projektu, aj.

. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.

Všechny náklady tnusí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití dotace dle podtnínek dotacniho programu.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení projektu, nejpozději do 31.01.2018
finanční vyúčtování čerpání dotace. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit
převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce předloží vyúčtování
čerpání dotace dle podmínek dotačního programu.

. Je-li příjemcem dotace právnická osoba. je povinna 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 ajiných skutečností majících vliv na tuto
smlouvu.

. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb.. je povinen zaslat poskytovateli
inl'ormaci 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.

Smluvní strany výslovne souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních
webových stránkách statutárního města Ostrava. městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
www.marianskehory.cz. anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech
případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména
o smluvních stranách, předmětu smlouvy. číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy.
Smluvní strany dále prohlašují. že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepm'ažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

OSTRAVA!!!

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVÁKY  



4
:
)
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10. Poskytovatel povoluje příjemci dotace použít logo MOb MHaH kúčelu uvedenému V čl. I této

smlouvy při dodržení všech ustanovení „Designmanuálu“ SMO, dostupného na jeho webových

stránkách. Užití heraldického znaku je možné pouze na základě podané žádosti a podléhá schválení
v příslušných orgánech poskytovatele.

11. Příjemce dotace se zavazuje k propagaci projektu dle podmínek dotační výzvy. Příjemce dotace
se zavazuje umístit, vyvěsit v místě konání akce (v případě, že je dotace poskytnuta na konkrétní
akci, např. koncert, sportovní akci apod.) banner s logem poskytovatele, o jehož zapůjčení
je povinen předem požádat v souladu s Pravidly pro použití bannerů (plachet) propagujících
statutární město Ostrava - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky pro potřeby příjemců dotací
vrámci Dotační výzvy roku 2017, které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.
V případě nemožnosti nebo nevhodnosti umístění banneru dle tohoto odstavce je příjemce povinen
o této skutečnosti vyrozumět administrátora dotačního programu, který určí další postup.
Tato povinnost se nevztahuje na projekty, které se týkají celoroční činnosti příjemce dotace.

12. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého jména
poskytovatele.

ČI. V.

Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kdykoli
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku,
zejmena předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech
účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem projektu.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.

4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost i správnost doložených
podkladů kžádosti o dotaci vč. následného íavěreCného fmančmho vyúčtování odpovídá osoba
oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

ČI. VI.

Důsledky porušení povinností příjemce

I. V případě, že příjemce po ukončení projektu, nejpozději do 31.01.2018 nevrátí převodem na účet
poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je vtakovém případě povinen
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

2. V případě, že příjemce po ukončení projektu, nejpozději do 31.01.2018 nepředloží finanční
vyúčtování dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátil tyto zadržené prostředky,

3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci,
případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky
se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.

Za neoprávněné použítí dotace se považuje zejména:

a) provedení změny v projektu, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele,
bez takového souhlasu,

b) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou,

c) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.

4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu na základě čl. VI. odst. 3
této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrtití poskytovateli do 15 dnů od doručení
písemného oznámení výpovědi této smlouvy. Nevrtitídi příjemce dotaci v tomto termínu.
považují se veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu
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Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Snnouva

zákona 0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
prevodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které bude uvedeno ve vypoved1 teto
smlouvy.

čt. VII.

Závěrečná ustanovení

1.

2.

().

Tuto smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět

m podpisu oběma smluvními stranami.

pouze formou písemných, postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl., č. 89/2012Sb., občanskýzákoník. (: l38/2000 Sb.. o obcích (obecních zřízeních) a podmínkami dotačmho programu.
Tato smlouva je sepsúnn ve třech vyhotove

a jedno pro příjemce.

ních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele

Smluvní struny prohlašují. že žádost a příslušný dotační program mají k dispozici a žeje příjemcijejich obsah znam. Příjemce se zavazuje, že bude pravidla dotačního programu při realizaciprojektu dodržovat.

Smluvní struny prohlašují. Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřenapo vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni zu nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenove znění pozdějších předpisů:

O uzavření této veřejnoprávní smlouvy 0 poskytnutí dotace rozhodla Rada městského obvoduMariánské Hory a Hulváky na své 58. schůzi konané dne 02.05.2017 pod usn. č. 1898/RMOb—MH/l—l 18/58.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Datum: _ 7 77374375111177 7 77
Místo: Ostrava—Mariánské Hory

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod 10   

 

Za příjemce dotace

Datum: _ *

Místo: _ _
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