Číslo smlouvy: 2018/0136/EKO-RF

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště
uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 002 91 471
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
bankovní spojení: 27-1543078319/0800
(dále jen Poskytovatel)
a
2. Cifra, z.s.
se sídlem Hradební 1198, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 265 23 213, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka
8434
zastoupený PaedDr. Lenkou Kraváčkovou, Ph.D., předsedkyní spolku
(dále jen Příjemce)

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí dotace z rozpočtu města
Uherské Hradiště v rámci dotačního programu „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské
Hradiště v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“ ve výši 100 000
Kč účelově určené na úhradu nákladů plynoucích z Nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené
mezi Příjemce a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Hradební 1198, PSČ 686 01, IČ: 00092100 (dále jen Projekt).

II.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce
1. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet příspěvkové organizace Klub
kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, PSČ 686 01, IČ: 00092100,
číslo účtu: 541245721/0100, na základě vystavené faktury Příjemci za nájem prostor ve správě
příspěvkové organizace, v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a odsouhlasení fakturovaného
počtu hodin pronájmu Příjemcem. O provedení úhrady bude příjemci vystaveno písemné potvrzení.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu v průběhu běžného kalendářního roku,
tj. nejpozději do 31. prosince 2018. Fakturace za nájem prostor bude překládána 4x ročně, k 31.3.,
30.6., 30.9. a 30.11.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Čerpáním dotace se rozumí úhrada předložených a odsouhlasených faktur za užívání prostor ve
správě Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, PSČ 686 01, IČ:
00092100. Doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2018.
Pokud Příjemce:
a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na
všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může
dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním
uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Doklady pokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „Hrazeno z dotace města Uherské
Hradiště“.
Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka
nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních
prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou
částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem
založených či řízených organizací.
Příjemce dotace se, v souladu s čl. III bodem 1 Nájemní smlouvy uzavřené mezi příjemcem a
příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
PSČ 686 01, IČ: 00092100, zavazuje odvést pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Uherské Hradišti
či město Uherské Hradiště prostřednictvím Klubu kultury Uherské Hradiště, 2 standartní vystoupení za
kalendářní rok, v souladu s podmínkami uvedenými v nájemní smlouvě ze dne 1.1.2016.
Dotace poskytovaná na základě této veřejnoprávní smlouvy nezakládá veřejnou podporu podle čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

III.
Kontrola
Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu
finančních prostředků, které mu poskytuje.

IV.
Porušení rozpočtové kázně
Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen
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zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.

V.
Ukončení smlouvy
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) je v likvidaci,
c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván
Poskytovatelem.
V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej právně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje
poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní
lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena Příjemci dotace.
Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním
všech práv a povinností smluvních stran.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem
jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace
Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených
peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

3/4

3.

4.
5.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a
je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním
všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se
zákonem.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Uherské Hradiště v rámci dotačního programu
„Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2018 užívajících prostor ve správě
Klubu kultury Uherské Hradiště“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady města Uherské Hradiště č. 375/22/ZM/2018 dne 26.2.2018.

Datum podpisu:

Datum podpisu:

Ing. Stanislav Blaha
starosta

PaedDr. Lenka Kraváčková, Ph.D.,
za Příjemce
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