VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA HOŠTKY
č. 2044/2020
Město Hoštka
se sídlem náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka
IČO: 00263648
DIČ: CZ00263648
zastoupené Milanem Konfrštem, starostou města
číslo bankovního účtu: 275156995/0300, vedený u ČSOB a.s.
jako poskytovatel na straně jedné
a
Jméno a příjmení/obchodní firma/název

Hoštecké kočky, z.s.

se sídlem/bytem

Klicperova 253, 411 72 HOŠTKA

datum narození/IČO

07827873

číslo bankovního účtu:
u právnických osob dále:

2201573525/2010

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn.: L 12069,
zastoupené Janou Sičákovou, předsedkyní spolku
jako příjemce na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hoštky
(dále jen smlouva)
Článek I.
Předmět smlouvy
Výše a způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel na základě této smlouvy a za podmínek níže uvedených poskytuje příjemci
dotaci z rozpočtu města Hoštky v celkové výši 50.000,- Kč

(slovy: padesáttisíckorun

českých).
2. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v celkové výši 50.000,- Kč nejpozději do 14-ti dnů
ode dne podpisu této smlouvy a to bezhotovostním převodem, na bankovní účet příjemce, č.
účtu: 2201573525/2010.
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3. Poskytnutí dotace dle této smlouvy je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II.
Účel dotace a podmínky použití dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci výše popsanou dotaci výlučně
k následujícímu účelu: krmení a péče o potulné kočky v oblasti Hoštka,,
který spočívá: kastrace koček, pokastrační péče, čipování, odčervení, nákup stravy pro
kočky
2. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci výše popsanou dotaci na období
od 1. ledna do 31. prosince 2021; tzn. toto období je dobou, v níž má být dosaženo účelu,
pro který je na základě této smlouvy poskytována příjemci dotace. Dotace musí být
příjemcem využita pouze v souladu s výše popsaným účelem použití dotace.
3. Dotaci lze použít výlučně na úhradu nákladů, které příjemci vzniknou v období od 1. ledna
do 31. prosince, a které se vztahují ke sjednanému účelu, pro který byla dotace poskytnuta,
a které budou příjemcem uhrazeny nejpozději do 31. prosince.
Finanční prostředky z poskytnuté dotace nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
4. Peněžní prostředky z dotace může příjemce použít výlučně na úhradu způsobilých výdajů
souvisejících s účelem poskytnutí dotace.
Způsobilými výdaji (tj. výdaji /náklady/, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují
zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů) nejsou:
- ostatní osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
příjemce
- výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních
právních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím,
příspěvky na rekreaci apod.)
- výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.
- výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
- odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou
osobou
- odstupné, ve smyslu zákoníku práce
- výdaje na propagaci a marketing příjemce a účetně nedoložitelné výdaje
5. Příjemce nesmí poskytovat poskytnuté peněžité prostředky z dotace jiným osobám,
pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací účelu dotace, na který byly peněžní
prostředky poskytnuty.
6. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k výše sjednanému účelu (článek II. odstavec 1
této smlouvy) a pouze za splnění v této smlouvě sjednaných podmínek.
7. Příjemce tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že porušení povinností
stanovených touto smlouvou bude posuzováno a řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve
smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění a že výše odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se bude řídit buď příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, nebo příslušnými ustanoveními této smlouvy.
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Článek III.
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k výše sjednanému účelu.
2. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace v souladu
s podmínkami této smlouvy.
3. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její příslušnou část, pokud mu tato
povinnost vznikne na základě této smlouvy nebo na základě obecně závazných právních
předpisů.
4. Příjemce je povinen vést o použití dotace účetní evidenci ve zvláštní účetní knize anebo
vyúčtování dotace může být ve formě kopie účetní knihy, ve které budou označeny náklady
uhrazené z poskytnuté dotace, které budou nasčítány a budou doloženy doklady
prokazujících vznik a uhrazení nákladů souvisejících s vyúčtováním poskytnuté dotace dle
této smlouvy.
5. Příjemce je povinen nejpozději do 31.3. roku následujícího po roce čerpání poskytnuté
dotace předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a to za podmínek sjednaných
v článku V. této smlouvy.
Článek IV.
Další povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly
nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je
vymezen touto smlouvou, kontroly dodržování podmínek této smlouvy a kontroly plnění
povinností příjemce z této smlouvy a předložit při kontrole všechny požadované účetní
záznamy, účetní knihy a jiné doklady týkající se čerpání dotace.
2. Příjemce je povinen smluvně zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, tj. osoby podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejné
finanční podpory (dotace), umožnily poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní záznamy
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly (tj. v rozsahu odpovídajícím podílu jejich
účasti na projektu příjemce).
3. Příjemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnost, že ztratil
oprávnění vykonávat činnost, k níž se touto smlouvou zavázal.
4. Příjemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnost, že vůči
příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, že příjemce vstoupí do likvidace
(dojde ke zrušení příjemce s likvidací) nebo že příjemce změní právní formu nebo že dojde
k přeměně příjemce.
5. Příjemce se tímto zavazuje, že při realizaci akcí pořádaných v období, na které byla
dotace poskytnuta, uvede na reklamních a obdobných materiálech a v reklamních spotech v
tisku, rozhlase, televizi či jiném médiu, skutečnost o finanční spoluúčasti města Hoštky na
realizaci příslušné akce. Grafické podklady pro prezentaci města Hoštky (logo města) včetně
instrukcí obdrží příjemce na vyžádání od příslušných pracovníků poskytovatele.
V.
Finanční vypořádání dotace
1. Příjemce je povinen nejpozději do 31.3. roku následujícího po roce čerpání poskytnuté
dotace předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace, kterým se rozumí přehled o
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čerpání a použití poskytnuté dotace a o vrácení nepoužité části dotace do rozpočtu
poskytovatele.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace písemně a to ve
formě Vyúčtování poskytnuté dotace doloženého kopií příslušných účetních dokladů.
Vyúčtování poskytnuté dotace se podává na předepsaném formuláři, který je umístěn na
webových stránkách Města Hoštky www.hostka.cz a který je „Přílohou č. 4 k Vnitřní směrnici
č. 4/2015 – Vyúčtování dotace“ a který je nedílnou součástí této veřejnoprávní smlouvy.
Příjemce je povinen na předepsaném formuláři vyplnit všechny předepsané náležitosti a
opatřit formulář razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za příjemce či osoby
oprávněné zastupovat příjemce.
Jako přílohu předepsaného formuláře potom příjemce předloží poskytovateli doklady
prokazujících vznik a uhrazení nákladů souvisejících s vyúčtováním dotace dle této smlouvy
ve výši poskytnuté dotace, zejména kopie prvotních účetních dokladů (paragon, faktura,
vstupenka, jízdenka apod.) a kopie dokladů o skutečném uhrazení požadovaných nákladů
(bezhotovostní platby musí být doloženy výpisem z bankovního účtu prokazujícím příslušnou
platební transakci, hotovostní platby je nutno doložit výdajovým nebo příjmovým pokladním
dokladem, paragonem apod.). Za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury.
3. Pokud příjemce nejpozději do 31.12. nevyužije poskytovatelem na základě této smlouvy
poskytnutou dotaci nebo její kteroukoli část k účelu sjednanému touto smlouvou (tj. pokud
poskytnutou dotaci do 31.12. nevyčerpá, nedočerpá nebo nevyužije k účelu, k němuž byla
poskytnuta); nebo pokud příjemce, ať už z jakéhokoli důvodu, nejpozději do 31.3. roku
následujícího po roce čerpání poskytnuté dotace nepředloží poskytovateli výše, v článku V.
odstavci 2 této smlouvy, popsané finanční vypořádání dotace ( tj. Vyúčtování poskytnuté
dotace a kopie účetních dokladů ), dopouští se příjemce porušení rozpočtové kázně
s důsledky popsanými v ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. .
4. Příjemce je povinen nepoužité peněžní prostředky z dotace (tj. nevyčerpané či
nedočerpané části dotace) poskytovateli vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet
poskytovatele, č. účtu: 275156995/0300, a to nejpozději do 15.4. roku následujícího po roce
čerpání poskytnuté dotace.
5. Vrácení nevyčerpané dotace nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních
prostředků v následujícím roce.
VI.
Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo
písemnou výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele, a to za podmínek dále stanovených.
2. Vypovědět tuto smlouvu je oprávněn pouze poskytovatel, a to písemnou výpovědí
adresovanou a doručenou příjemci, přičemž poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět
z níže uvedených důvodů. Ve výpovědi smlouvy musí být uveden výpovědní důvod.
Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením dotace, tak i po proplacení
dotace.
Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla výpověď doručena příjemci.
Účinky doručení výpovědi pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce
svým jednáním nebo opomenutím doručení výpovědi zmařil.
3. Tuto smlouvu může poskytovatel vypovědět pouze z následujících důvodů:
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příjemce použije dotaci k jinému účelu, než účelu uvedenému v této smlouvě
příjemce neumožnění poskytovateli (respektive jím pověřenému pracovníkovi)
provedení kontroly hospodaření příjemce s dotací
příjemce nepředloží poskytovateli účetních knihy a příjmové a výdajové doklady,
jakož i neposkytne další potřebnou součinnost kontrolnímu orgánu poskytovatele
příjemce neprovede a nepředloží poskytovateli finanční vypořádání dotace v souladu
s článkem V. této smlouvy
příjemce ztratí oprávnění vykonávat činnost, k níž se touto smlouvou zavázal nebo
dojde k zániku příjemce
příjemce poruší jakoukoli svoji povinnost stanovenou mu touto smlouvou nebo poruší
jakoukoli povinnost stanovenou mu obecně závaznými právními předpisy
příjemce svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
příjemce poruší pravidla veřejné podpory
vůči příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření
této smlouvy,
příjemce vstoupí do likvidace
příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro
danou oblast podpory
příjemce či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce je odsouzen/a za trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce,
nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů

4. V případě, že poskytovatel tuto smlouvu vypoví před poskytnutím dotace, příjemci nárok
na vyplacení dotace nevzniká a příjemce se poskytnutí dotace nemůže platně domáhat.
V případě, že poskytovatel tuto smlouvu vypoví po poskytnutí dotace, vzniká příjemci
povinnost vrátit poskytovateli celou částku poskytnuté dotace a to bezhotovostním převodem
na bankovní účet poskytovatele, číslo bankovního účtu: 102159784/0300, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi příjemci.
5. Dojde – li k ukončení této smlouvy na základě vzájemné dohody poskytovatele a příjemce,
je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou poskytnutou dotaci bezhotovostním převodem
na bankovní účet poskytovatele, číslo bankovního účtu: 275156995/0300, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními
stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky poskytovateli nevrátí v souladu
s tímto článkem, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
VII.
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací
1. Příjemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnosti o tom, že
dojde či došlo ke zrušení příjemce s likvidací (že příjemce vstoupil do likvidace) nebo že u
příjemce dojde k přeměně.
2. Skutečnost, že u příjemce dojde či došlo ke zrušení příjemce s likvidací (že příjemce
vstoupil do likvidace) nebo že u příjemce dojde nebo došlo k přeměně, zakládá právo
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poskytovatele vypovědět tuto smlouvu v souladu s ustanoveními článku VI. této smlouvy a
současně povinnost příjemce vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci v souladu
s ustanoveními článku VI. této smlouvy.
Článek VIII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jiným než písemným
změnám nebude přihlíženo.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno
vyhotovení a příjemce druhé vyhotovení.
6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a skutečné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva Města Hoštky č. 11/2020 , dne 21.12.2020 usnesením
č. 2.9.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 4 ke Vnitřní směrnici č. 4/2015 - vzor
Vyúčtování poskytnuté dotace.
V Hoštce dne: 3.2.2021

V Hoštce dne

za poskytovatele
Město Hoštka

za příjemce
Hoštecké kočky, z.s.

………………………………..
Milan Konfršt, starosta

………………………………………….
Jana Sičáková, předsedkyně spolku
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