Smlouva o poskytnutí dotace
č. 81/2022
podle § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
Poskytovatel:
Název:
Město Vrbno pod Pradědem
Sídlo:
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ:
00296457
Číslo účtu:
1720771/0100
Zastoupen: Petrem Kopíncem, starostou města
Dále jen poskytovatel
a
Příjemce PO:
Název:
Charita sv. Martina
Sídlo:
Malá Morávka 31
IČ:
04872461
Číslo účtu:
33001122/2010
Zastoupen: Mgr. Evou Mackovou, ředitelkou
Dále jen příjemce
Článek 1
Preambule
Zastupitelstvo Města Vrbna pod Pradědem dne 30. 3. 2022 pod č. usnesení
0551/ZM/17/2022 schválilo poskytnutí dotace výše uvedenému příjemci.
Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
Článek 2
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí 70.000,- Kč (slovy sedmdesáttisíckorunčeských).
Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovatele. Dotace bude příjemci
vyplacena v plné výši v termínu do 15-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy bezhotovostním
převodem na uvedený bankovní účet.
Článek 3
Účel dotace
Dotace se poskytuje na poskytnutí sociálních a pečovatelských služeb pro klienty z Vrbna
pod Pradědem.
Článek 4
Termíny realizace
Příjemce se zavazuje dodržet následující termíny realizace:
Zahájení realizace 1. 1. 2022
Ukončení realizace 30.11.2022
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Článek 5
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky smí být použity pouze na výdaje uvedené v čl. 3.
Do výdajů nelze zahrnout:
- zákonné sankce
- nákup dlouhodobého majetku nad 40.000,- Kč,
- nákup zboží, které je určeno k dalšímu prodeji,
- zálohové faktury.
Článek 6
Finanční vypořádání dotace
Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. 2022 předložit finanční vypořádání dotace.
Příjemce je povinen při vyúčtování dodržet metodiku způsobu vyúčtování, uveřejněnou na
webových stránkách města na adrese: http://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/dotace-apujcky/dotace-html. a vyúčtovat poskytnuté částky dotace dle pořádaných akcí.
Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky z dotace, je povinen nevyčerpanou část
dotace vrátit poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí příjemce na bankovní účet
poskytovatele číslo 1720771/0100 nejpozději dne 15. 12. 2022. Prostředky se považují za
vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
Článek 7
Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace
Pokud dojde v průběhu čerpání dotace ke zrušení příjemce bez likvidace, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce. Stejně se postupuje, pokud
bude příjemce osobou zúčastněnou na přeměně podle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
poskytovateli a zajistit, aby změna financování obsahovala označení právního nástupce, na
kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy.
Článek 8
Zrušení příjemce s likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace projektu nebo před uplynutím udržitelnosti projektu ke
zrušení příjemce s likvidací je povinností příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez
zbytečného odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce povolaný
likvidátor. Likvidátor je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30-ti dnů od vstupu
do likvidace finanční vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace vrátit
nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v čl. 5 této smlouvy nejpozději
do 30-ti dnů ode dne vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání
na bankovní účet poskytovatele.
Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních nákladů i další
část dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude
v tomto případě postupovat podle bodu 10 této smlouvy.
Článek 9
Další podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce dotace je povinen při své činnosti zajistit vhodným způsobem propagaci
poskytovatele dotace, tj. Města Vrbno pod Pradědem (např. vhodné umístění loga

2

2.
3.
4.

5.

města či název při realizaci akce, uveřejnění informace o výši poskytnuté dotace na
vlastních webových stránkách nebo na propagačních materiálech, atd.).
U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný
účel, na jaký byly prostředky vynaloženy.
Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou
mít vliv na poskytnutí této dotace.
Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejich případných
dodatků, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související
s realizací projektu po dobu 5-ti let od ukončení financování. Doklady budou
uchovávány způsobem uvedeným v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele
vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim
přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem
ověřování plnění podmínek této smlouvy poskytovat zaměstnancům nebo
zmocněncům poskytovatele požadované informace a dokumentaci.
Článek 10
Porušení rozpočtové kázně

Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky
stanovené touto smlouvou. V souladu se zákonem nařídí v takovém případě poskytovatel
odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.
Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, se považuje zejména nedodržení podmínek stanovených v čl. 9 této smlouvy.
V takovém případě uloží poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně v rozmezí 1050% z částky poskytnutých finančních prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k
porušení rozpočtové kázně.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Smlouva může být měněna pouze písemnými očíslovanými dodatky.
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich zveřejněním.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 11. 4. 2022

V Malé Morávce dne

-----------------------------------poskytovatel

------------------------------příjemce
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