VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavíraná dle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném a účinném znění ve spojení s ustanovením §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném a účinném znění

o poskytnutí neinvestiční dotace nadačnímu fondu
č. 2017…………
I.

Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice
Sídlo:
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
Zastoupené:
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora
statutárního města a to na základě plné moci ze dne 30. 9. 2015
IČ:
00244732
DIČ:
CZ00244732
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu:
4209522/0800
(dále jen „Poskytovatel“)
2. Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje
Sídlo:
Skuherského 1478/14, České Budějovice, PSČ 370 01
Jednající:
Ing. Jan Jílek, člen správní rady
Mgr. Tomáš Maruška, člen správní rady
IČ:
02043572
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:
222025529/0600
(dále jen „Příjemce“)

II. Úvodní ustanovení
Statutární město České Budějovice uzavřelo dne 27. 10. 2015 Memorandum o spolupráci, na základě
kterého došla dne …….. 2017 žádost „Příjemce“ o poskytnutí neinvestiční dotace o podporu činnosti
Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje.

III. Výše poskytnutých finančních prostředků
Na základě usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. ………/2017 ze dne 20. března 2017
poskytuje „Poskytovatel“ „Příjemci“ na rok 2017 neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč
(slovy: jedenmilion korun českých). Výše dotace je maximální a nebude v průběhu roku navýšena.

IV. Účel poskytnutí finančních prostředků
„Příjemce“ použije finanční prostředky na úhradu provozně-režijních nákladů Regionální fotbalové
akademie a na úhradu výdajů/nákladů souvisejících s dopravou a s užíváním sportovišť Regionální
fotbalovou akademií Jihočeského kraje.

V. Doba dosažení účelu
Realizace účelu uvedeného v čl. IV. této smlouvy bude dokončena do 31. 12. 2017, tj. služby budou
poskytnuty a využity nejpozději 31. 12. 2017.

VI. Způsob poskytnutí finančních prostředků
Neinvestiční dotace v částce 1.000.000,- Kč bude po podepsání této smlouvy poukázána
„Poskytovatelem“ bezhotovostním převodem na účet „Příjemce“ uvedený ve čl. I. smlouvy ve dvou
splátkách. 1. splátka ve výši 600.000,- Kč bude zaslána do 20. dubna 2017, 2. splátka ve výši
400.000,- Kč bude zaslána do 15. září 2017.

VII. Další podmínky
1)

„Příjemce“ je povinen:
a) vrátit podepsané a orazítkované smlouvy nejpozději do 5. dubna 2017 na Magistrát města
České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy,
b) „Poskytovateli“ nejpozději do 15 dnů od data provedení oznámit a doložit změnu názvu,
sídla, statutárního zastoupení či běžného účtu organizace,
c) umožnit pověřenému pracovníkovi Magistrátu města České Budějovice kontrolu využití
dotace,
d) finanční prostředky poskytnuté „Poskytovatelem“ na účel uvedený v čl. IV vést v účetnictví
„Příjemce“ odděleně tak, aby byla zajištěna jejich průkaznost,
e) zajistit, aby z daňových i účetních dokladů bylo jednoznačně průkazné, že se vztahují
k projektu Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje,
f) dodržovat a plnit další úkoly v souladu se statutem nadačního fondu,
g) má-li dojít k přeměně „Příjemce“ nebo k jeho zrušení s likvidací, je povinen „Příjemce“ tuto
skutečnost neprodleně oznámit „Poskytovateli“, a to nejpozději do 15 dnů od okamžiku,
kdy se o této skutečnosti „Příjemce“ dozvěděl. „Poskytovatel“ následně rozhodne o dalším
postupu.
2) Příjemce dotace se zavazuje zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován
v rámci dotace statutárního města České Budějovice – je povinen uvádět LOGO Poskytovatele
a větu: „Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“. Logo města
lze získat na webových stránkách města www.c-budejovice.cz. Dále se Příjemce zavazuje
zdokladovat Poskytovateli výše uvedené povinnosti v rámci předloženého Vyúčtování.
3) Povinnosti stanovené touto smlouvou, nevyplývající přímo ze zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném znění, jsou podmínkami
ve smyslu ust. § 10a odst. 5 písm. i) tohoto zákona, stejně tak jako jiná ujednání mající charakter
povinnosti či podmínky obsažené v jiných článcích této smlouvy. Porušení těchto podmínek
zakládá možný příslušný postih dle čl. IX či postup dle čl. X této smlouvy.

VIII. Finanční vypořádání
1) Po ukončení realizace projektu předloží „Příjemce“ „Poskytovateli“ finanční vypořádání.
Finanční vypořádání provede „Příjemce“:
a) daňovými a účetními doklady „Příjemce“, kterými prokáže použití neinvestiční dotace
v souladu se čl. IV. této smlouvy.
b) součástí finančního vypřádání bude soupis hráčů a trenérů zařazených do regionální
fotbalové akademie Jihočeského kraje,
c) Finanční vypořádání bude předloženo do 31. ledna 2018 na Magistrát města České
Budějovice, odbor školství a tělovýchovy.

2) V případě, že Projekt – účel, na který je dotace poskytnuta se neuskuteční, a to i bez zavinění
na straně „Příjemce“, je „Příjemce“ povinen poskytnutou dotaci v plné výši vrátit na účet
„Poskytovatele“, a to do 30 dnů od okamžiku zrušení smlouvy.
3) Pokud „Příjemce“ nevyužije či nedoloží využití všech poskytnutých finančních prostředků
v souladu s touto smlouvou, je povinen tyto prostředky „Poskytovateli“ nejpozději do 2 měsíců
po uzavření finančního vypořádání vrátit bezhotovostním převodem na účet „Poskytovatele“.
O podrobnostech k navrácení bude „Příjemce“ informován písemně „Poskytovatelem“.
4) Nevyúčtuje-li „Příjemce“ poskytnutou dotaci tak, jak mu ukládají obecně závazné předpisy a tato
Smlouva, případně nevrátí-li „Příjemce“ nevyužité prostředky tak, jak stanovuje tato Smlouva,
vystavuje se možnému postihu dle čl. IX. Smlouvy.

IX. Sankce
1)
2)

3)

4)

„Příjemce“ bere na vědomí, že tato neinvestiční dotace může být použita jen v souladu s účelem,
na který byla poskytnuta a to v souladu se čl. IV této smlouvy.
„Příjemce“ bere na vědomí obsah a možnou aplikaci ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném znění upravující porušení
rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové kázně je zejména považováno:
a) každé neoprávněné použití peněžních prostředků,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem,
c) porušení povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
d) porušení povinnosti stanovené touto veřejnoprávní smlouvou,
e) použití prostředků v rozporu s účelem dle čl. IV této smlouvy.
„Příjemce“ bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití peněžních prostředků
dle zmíněného zákonného ustanovení mu bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně
a příslušné penále.
„Příjemce“ bere na vědomí možný trestní postih v případě, že uvede nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje pro poskytnutí dotace nebo podstatné údaje pro poskytnutí dotace zamlčí.

X. Zrušení smlouvy
1)

Ve smyslu ustanovení § 167 správního řádu může být tato veřejnoprávní Smlouva zrušena
zákonem předpokládaným způsobem z následujících důvodů:
a) bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto,
b) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní
smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě
požadovat, jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
c) z důvodu ochrany veřejného zájmu,
d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy
a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich
znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

2)

3)

Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může „Poskytovatel“ podat písemný
návrh na zrušení této smlouvy při závažném porušení povinností stanovených touto Smlouvou.
Takovýmto závažným porušením je zejména:
a) použití poskytnutých finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem,
b) nedodržení doby realizace či jiných termínů stanových dle této Smlouvy,
c) realizace účelu, na který jsou finanční prostředky určeny, v rozporu s právními předpisy,
d) nedodržení podmínek poskytnutí dle čl. VII této smlouvy,
e) vyúčtování dotace v rozporu s čl. VIII této Smlouvy.
Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může „Příjemce“ i „Poskytovatel“
podat písemný návrh na zrušení této smlouvy, není-li možno naplnit účel dotace dle čl. IV
této smlouvy, zejména pokud se Projekt – účel, na který je dotace poskytnuta, neuskuteční,
a to i bez zavinění „Příjemce“.

4)

Dojde-li ke zrušení této Smlouvy dle předcházejících odstavců je „Příjemce“ povinen vrátit
veškeré obdržené finanční prostředky do 30 dnů od okamžiku zrušení smlouvy
na účet „Poskytovatele“. Ke zrušení smlouvy dochází s účinky ex tunc (od počátku).

5)

Postup dle ustanovení tohoto článku nevylučuje postih dle čl. IX v souladu s obecně závaznými
předpisy.

XI. Veřejná podpora
Dle obsahu podkladů poskytnutých v souvislosti s poskytnutím dotace dle této smlouvy, případně
dle dalších sdělení „Příjemce“, je tato dotace poskytována na činnost, jejíž podpora nenaplňuje znaky
nedovolené veřejné podpory ve smyslu ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

XII. Ostatní ujednání
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů týkajících adresy sídla/místa
podnikání/bydliště „Příjemce“, čísla bankovního účtu, či kontaktní osoby stačí písemně sdělit
„Poskytovateli“, pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke Smlouvě.
Finanční podpora statutárního města České Budějovice pro rok 2018 bude stanovena
po předchozím projednání se všemi smluvními stranami Memoranda tak, že její výše za jeden
kalendářní měsíc nebude vyšší, než je finanční podpora na jeden měsíc činnosti v roce 2017.
Příjemce bere na vědomí znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném a účinném znění s tím, že v mezích tohoto zákona mohou oprávněné
osoby požadovat informace vztahující se k poskytnuté dotaci.
Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném a účinném znění, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
Příjemce bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany
si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Poskytovatel způsobem, v rozsahu
a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Poskytovatel Příjemce informuje
poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní
strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh
a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města
České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Příjemce bere dále na vědomí, že Poskytovatel
je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování
vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany
současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny
případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna
či ukončována.
Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této Smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato Smlouva po jejím přečtení Smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

8)
9)

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran.
Nedílnou součástí této Smlouvy je žádost žadatele, která tvoří přílohu Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne …………………….

………………………………………………….
Mgr. Petr Podhola
náměstek primátora

V Českých Budějovicích dne………………………….

……………………….…………….……………..
Ing. Jan Jílek
člen správní rady

……………………….…………….……………..
Mgr. Tomáš Maruška
člen správní rady

