VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit)

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště
č. 1/2015/EKO
kterou uzavírají
1. MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
(dále jen Poskytovatel)
a
2. NÁZEV ORGANIZACE
se sídlem ulice, město, PSČ
IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud v …., oddíl …, vložka… (podnikatel
zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede
údaj o svém zápisu do jiné evidence, nepodnikatelé – např. o.s. neuvádí nic)

zastoupená
(dále jen Příjemce)

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově určené dotace neinvestičního charakteru
z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště na …uvede se schválený účel – může i odkazem na
schválenou žádost, která v tomto případě musí být součástí přílohy… (dále jen Záměr).

II.
Výše poskytnuté dotace a lhůta pro její poskytnutí
1. Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci ve výši … Kč, slovy… korun českých na realizaci Záměru.
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce číslo …, VS …,
jednorázově, nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně pro účel
uvedený v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Záměru v průběhu běžného kalendářního roku,
tj. nejpozději do 31. prosince 2015. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Záměru převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy,
avšak za podmínky, že dotace bude využita k Záměru a daňový doklad prokazující využití dotace
bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2015. Uznatelné náklady ve skutečné výši
musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného
v tomto odstavci.
3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních
a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
které nespolupracují na realizaci Záměru, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy
dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Záměru,
penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze
použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci
Záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, nárok na její odpočet. V případě, že Příjemce použije poskytnutou dotaci na účely
uvedené výše v tomto odstavci, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení části dotace, kterou
Příjemce použil v rozporu s tímto odstavcem, příp. celé dotace. Současně je Poskytovatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z již poskytnuté částky.
4. 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, uvede 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).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku
nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy
bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný
maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který
je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být
prostředky čerpány. Vyúčtování může být poskytnuto také elektronicky ve formátu pdf.
Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet
Poskytovatele případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez
zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol
…………...
8. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace/fondu města Uherské Hradiště“.
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9. V případě, že Příjemce dotace v požadované lhůtě nepředloží Poskytovateli vyúčtování (tj.
fotokopie všech platebních dokladů) celé výše poskytnuté dotace, nebo použije dotaci k jinému
účelu, než jaký byl smluvními stranami sjednán, je povinen převést dotaci v plné výši zpět ve
prospěch účtu Poskytovatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl na tuto skutečnost
Poskytovatelem písemně upozorněn. Poskytovatel je oprávněn požadovat za nedodržení
ustanovení tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté částky.
10. 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.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo
městem založených či řízených organizací. V případě porušení ustanovení čl. III. odstavce 11 je
Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z již poskytnuté částky, nejméně
však 1 000,- Kč.
12. Příjemce má možnost od této smlouvy kdykoliv písemně odstoupit. Účinnost odstoupení nastává
dnem doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli, není-li v oznámení stanoveno jinak.
V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši Poskytovateli do 15
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
13. Poskytovatel má právo před vyplacením dotace od smlouvy písemně odstoupit v případě zjištění,
že Příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy a nebo porušil některou povinnost stanovenou v této smlouvě.
14. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního
vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na
vyúčtování písemně potvrdí.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

IV.
Závěrečná ustanovení
Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
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,
provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště bylo schváleno
Usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. …. ze dne …2015.

Uherské Hradiště dne

…….……..….. dne __. __. 2015

…………………………….
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

…………………………….
titul, jméno, příjmení
funkce
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Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/fondu města Uherské
Hradiště
Adresát:
Město Uherské Hradiště
Odbor uzavírající smlouvu
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků
Jméno / Název organizace:
Statutární zástupce:
Adresa / Sídlo:
Rodné číslo / IČO:
Smlouva č.:
- předmět smlouvy:
- účel smlouvy:

Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:
Telefon:
E-mail:
Datum vyhotovení vyúčtování:
Počet příloh k vyúčtování:
Podpis:
Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:
Vyplní odbor uzavírající smlouvu
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Použití poskytnutých prostředků
Jméno / Název organizace:
č. řádku =
Popis
č. přílohy

Datum proplacení
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Částka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(k povinnosti příjemce dotace dle čl. III., bodu 8 ve znění: Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“)

Já níže podepsaný(á): …………………………………….
narozený(á) dne:

…………………………………….

trvale bytem:

…………………………………….

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace,
občanského sdružení, nadace,……….)*:
název:

………………………………………………

sídlo:

………………………………………………

IČ:

……………………………………………...

DIČ:

……………………………………………...

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví
výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace
města Uherské Hradiště“.

V ……………….. dne …………………. .

……………………………………..
podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

6

