SMLOUVA
o poskytnutí dotace na podporu sportovních akcí
Smlouva se uzavírá mezi:
Město Mariánské Lázně
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061
Ing. Martinem Kalinou, starostou města

(dále jen „poskytovatel“),
a
Subjekt:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“).
Článek I.
Obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Pravidel pro
poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu Města Mariánských Lázní na podporu sportovních aktivit
z Fondu sportu, která byla přijata Radou města Mariánské Lázně dne 08.01.2013 usnesením č. RM/7/13, na
základě usnesení zastupitelstva města č. ZM/481/12 ze dne 11.12.2012 a se schválenými změnami Radou
města Mariánské Lázně ze dne (dále jen „Pravidla“), se uzavírá tato smlouva o poskytnutí dotace.

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace v souladu s Pravidly dle čl. III. c) na sportovní akci v roce
2020. Dotaci lze použít pouze k účelu, pro který byl schválen.

Článek III.
Výše a účel dotace
1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční dotaci v souladu s čl. III. c) Pravidel.
2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci bylo přijato usnesením zastupitelstva města č. ze dne.
Prostředky budou převedeny na účet příjemce č., a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smluv oběma
stranami, ve výši:
Kč, slovy: korun českých
3. Účelem poskytnutí dotace dle této smlouvy je …

Článek IV.
Závazky příjemce
1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly a tímto prohlašuje, že byl s Pravidly řádně seznámen.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije pouze a výhradně na účely stanovené v článku II. a III. této
smlouvy.
3. K vyúčtování finanční dotace poskytnuté na základě této smlouvy dojde do 2 měsíců od konání akce.
Příjemce je povinen do tohoto dne předložit odboru školství, který je poskytovatelem pověřen
kontrolou:
a. písemné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři v souladu s čl. II. a III. této
smlouvy (formulář Konečné vyúčtování dotace na sport).
b. kopie všech dokladů skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů na sportovní akci,
z nichž bude zřetelný účel vynaložení dotace, přičemž čerpání dotace nelze dokládat zálohovou
fakturou bez doložení konečného vyúčtování, kopiemi výpisů z bankovního účtu nebo
pokladních dokladů, kterými bude doloženo skutečné zaplacení příjemcem,
c. seznamy všech soutěžících účastníků sportovní akce nebo při konání kolektivních sportů seznam
mužstev.
4. Příjemce je povinen na požádání umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Mariánské
Lázně kontrolu účetních dokladů příjemce, které se vztahují k poskytnuté dotaci.
5. Příjemce je povinen uvádět na propozicích a propagačních materiálech, že „Akce je podporována
Městem Mariánské Lázně“. Dále bude uváděno logo města (užití loga bude v souladu s podmínkami
uvedenými v grafickém manuálu města Mariánské Lázně).
6. Dále je povinen zaslat podklady (upoutávka, plakát apod.) ke konání sportovní akce na e-mail
aktuality@sport-marianskelazně.cz a zajistit zveřejnění těchto podkladů na webu www.sportmarianskelazne.cz min. 15 dní před akcí a dokumentaci o konané akcí (foto, článek apod.) do 5 dnů
po konání akce.
7. Příjemce je povinen dotaci nebo její část městu vrátit v těchto případech:
a. použije-li ji nebo její část v rozporu s účelovým určením dotace,
b. nevyčerpá-li celou dotaci, je povinen nečerpanou část vrátit poskytovateli nejpozději do 2
měsíců od konání akce.
c. nepředloží-li vyúčtování dotace dle bodu 3. tohoto článku, může poskytovatel požadovat vrácení
dotace v plné výši.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.
2. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce stran. Postoupení smlouvy
ze strany příjemce na jiný třetí subjekt je možné pouze s výslovným písemným souhlasem
poskytovatele.
3. O užití prostředků vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci. Doklady, které příjemce
vykazuje ve vyúčtování, nesmí být předloženy duplicitně ve vyúčtování investic a oprav, činnosti,
sportovních akcí či systémové podpory sportu dle Pravidel. Nastanou-li skutečnosti uvedené v článku
IV. bodě č. 7 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit dotaci na účet poskytovatele č. 720331/0100,
variabilní symbol: IČ příjemce a to do 14 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy poskytovatele
dotace. Za doručení se považuje i odmítnutí doporučeně zaslané písemnosti nebo její nevyzvednutí
v úložné lhůtě u doručovatele s licencí k doručování (pošta).
4. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy a Pravidel z jeho strany je
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž bude
postupováno dle tohoto právního předpisu, včetně povinnosti zaplatit penále.
5. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává osobní údaje, které stanoví § 10 a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o
zákonem stanovený případ, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas příjemce.
6. Příjemce bere na vědomí, že smlouva nad 50.000,-- Kč musí být v souladu s právním předpisem
zveřejněna.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

Příloha: Konečné vyúčtování dotace na sportovní činnost

V Mariánských Lázních
dne:

za poskytovatele:
Ing. Martin Kalina
starosta města
Mariánské Lázně

dne:

za příjemce:

