Vyřizuje: Bc. Lenka Sluková, tel. č. 412 589 810
Benešov n. Pl. 2. 1. 2018

Smlouva č. 1/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí
Schváleno usnesením Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí č. 125/17 dne 13. 12. 2017
Poskytovatel :
Město Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastoupený: Filipem Ušákem, starostou města
IČO:00261181
DIČ:CZ00261181
Bankovní spojení: 4822431/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen Poskytovatel )
a
Příjemce:
Název:

Městský sportovní klub, z. s.
Městský sportovní klub, z. s.

Se sídlem:

Sokolský vrch 276, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Zastoupený/jednající:
IČO:
Bankovní spojení:
Telefon:
e-mail:

Karel Vrbický
14 86 65 44
924011359/0800
737 450 119

( dále je Příjemce )
uzavírají Smlouvu o poskytnutí dotace v tomto znění:
I. Předmět smlouvy
1) Poskytovatel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, se zavazuje poskytnout Příjemci po podpisu této
smlouvy účelovou finanční dotaci ve výši 969 000,00 Kč na úhradu mzdových nákladů, vč. odvodů, materiální
vybavení, platby energií, opravy a údržbu sportovních zařízení, zabezpečení celkového chodu MSK. Dotace
bude vyplácena čtvrtletně, vždy na následující čtvrtletí.
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2) Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci v souladu s žádostí a usnesením rady (viz přiložená žádost).
3) Dotace podle čl. I. odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeným v článku I. odst. 2)
této smlouvy, a to na účet příjemce.
II. Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou evidenci jejího čerpání a nepoužívat
ji na jiné účely než stanovené v článku I. odst. 2).
2) Příjemce je povinen dodržet celkovou výši uznatelných nákladů rozpočtu uvedenou v žádosti o poskytnutí
dotace viz článek I odst. 2) této smlouvy.
3) Příjemce je povinen oznámit neprodleně Poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v
této smlouvě.
4) Příjemce je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování poskytnutého účelové dotace do 31. 1.
následujícího kalendářního roku. Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí
dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.
K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů:
- faktury nebo paragony
- doklady o jejich úhradě
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů
k nahlédnutí.
Jiný způsob předložení vyúčtování nebude akceptován.
III. Kontrola a sankce
1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání finanční podpory včetně plnění podmínek této smlouvy.
Tuto kontrolu je oprávněn provádět za Poskytovatele finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí nebo
další osoby určené pověřením Rady města.
2) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem Poskytovatele
na základě kontrol zaměřených na čerpání dotace, a to v termínu, v rozsahu a v kvalitě dle požadavků
stanovených příslušným kontrolním orgánem.
3) Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil o splnění
uložených opatření k nápravě.
4) Pokud bude zjištěno, že poskytnutou dotaci Příjemce použil v rozporu s čl. I. odst. 2) této smlouvy, nebo
pokud Příjemce nepředloží řádně a včas vyúčtování poskytnuté dotace dle čl. II. 4) této smlouvy, je Příjemce
povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši na účet Poskytovatele do 15 dnů od zjištění této skutečnosti.
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IV. Závěrečná ustanovení
1) Příjemce se zavazuje, že při čerpání dotace bude postupovat podle této smlouvy.
3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu a každá ze dvou
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4) Obě strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

V Benešově nad Ploučnicí dne:

2. 1. 2018

………………………………………………..

……….…………………………………

Filip Ušák, starosta města, v. r.

Karel Vrbický, předseda, v. r.

(za poskytovatele)
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