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Město Břeclav
Číslo smlouvy: 71/2011/OŠKMS/K/KD/dotace
Smlouva o podmínkách poskytnutí a způsobu použití dotace
na zajištění provozu, běžných oprav a údržby
uzavřená v Břeclavi níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:
Město Břeclav,
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3,690 81 Břeclav,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
IČ: 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav,
č.ú.: 19-1832780227/0100,
(dále jen „poskytovatel"),
na straně jedné,
a
TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s.,
se sídlem: Tyršův sad 206/4,690 06 Břeclav,
zastoupené: Janem Chylou, předsedou,
IČ: 46215671,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č.ú.: 216124299/0300,
(dále jen „příjemce"),
na straně druhé.

v

C1.1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda o poskytování veřejné finanční podpory (dále jen:
„dotace") z rozpočtu města Břeclavi a způsobu jejího použití.
Zastupitelstvo města Břeclavi se na svém zasedání č. ... dne
2011 usneslo na
poskytování účelové dotace příjemci na provoz a na zajištění oprav a údržby
pronajatého objektu - Kulturního domu v Charvátské Nové Vsi v celkové roční výši
250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých).
ČI. 2
Vymezení účelu
Poskytovatel touto smlouvou zavazuje příjemce k zajištění činností spojených
s provozem Kulturního domu v Charvátské Nové Vsi s tím, že poskytnutá dotace bude
použita na úhradu:
Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Baková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic
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•

nákladů za energie, vodné, stočné a nákladů na úhradu paliv pro otop,

•

nákladů na běžnou údržbu a opravy pronajatého objektu vč. Přilehlých prostor a
umístěného zařízení,

•

nákladů na zajištění revizí strojů, přístrojů a zařízení umístěných v objektu vč.
Odstranění zjištěných závad.

ČI. 3
Forma poskytnutí dotace
(1) Dotace bude poskytována ve čtyřech čtvrtletních splátkách po 62.500 Kč a bude
poukázána na bankovní účet občanského sdružení č. 216124299/0300, vedený u
ČSOB, a.s.
Termíny splátek dotace jsou určeny takto:
za I. Čtvrtletí do 28. 2.,
za II. Čtvrtletí do 30.4.,
za III. Čtvrtletí do 31. 7.,
za IV. Čtvrtletí do 30.10. běžného roku.
(2) V roce 2011 budou finanční částky za I. A II. Čtvrtletí převedeny Slováckým krůžkern
CharvatČané na účet TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s., se sídlem: Tyršův sad 206/4,
690 06 Břeclav, IC: 46215671, který do 31.1.2012 provede celkové vyúčtování
dotace.
(3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k zajištění činností uvedených v či. 2 nejpozději do
31. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

ČI. 4
Podmínky poskytnutí a použití dotace
(1)

Příjemce dotace je povinen dotaci použít výhradně k uvedeným účelům, a to v průběhu
roku, ve kterém byla dotace přidělena.

(2)

Dále si je příjemce dotace vědom povinností vyplývajících z ust. § 9 a následujících §§
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) dále jen o finanční kontrole, a to především:
a)
b)
c)
d)

(3)

předložení originálních dokladů k zaúčtování přijaté dotace (příjmový pokladní
doklad, výpis z bankovního účtu),
předložení originálních dokladů k vyúčtování použití dotace na uvedený účel
(přijaté faktury, stvrzenky, paragony),
předložení originálních dokladů k zaúčtování čerpání dotace na uvedený účel
(výdajové pokladní doklad, výpisy z bankovního účtu),
předložení originálních účetních knih k ověření proúčtování výše uvedených
dokladů (peněžní deník v případě jednoduchého účetnictví, deník a hlavní kniha
v případě podvojného účetnictví), 30.12. roku, ve kterém byla dotace
poskytnuta.

Město Břeclav má u příjemce dotace právo v průběhu roku vykonat Deřejnoprávní
kontrolu na místě ve smyslu ust. § 13 a následujících §§ zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, tzn. Prověření použití dotace v souladu s hospodárností, efektivností a
účelností.

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Baková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic
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(4)

V případě nevyčerpání dotace v běžném roce, nedodržení uvedeného účelu a ostatních
podmínek poskytnutí dotace je příjemce povinen dotaci nebo její část vrátit na bankovní
účet poskytovatele. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol sdělí v těchto případech
příslušný odvětvový odbor poskytovatele.

CI.5
Odstoupení od smlouvy
(1) Dojde-li ze strany příjemce k závaznému porušení smlouvy, je poskytovatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným porušením
se rozumí takové porušení, které v případě, že by o takovém porušení věděl poskytovatel
v okamžiku uzavírání smlouvy, pak by smlouvu s příjemcem neuzavřel.
(2) Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit spolufinancování Projektu, je kterákoli
ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

C1.6
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami s účinností od 1. 7. 2011.
(2) Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři
poskytovatel.
(3) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, a že souhlasí
s jejím obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
V Břeclavi dne
Za poskytovatele:

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Baková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Za příjemce:

Jan Chylá
předseda
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Doložka
Uzavření smlouvy č. 71/2011/OŠKMS/K/KD/dotace s TJ Sokol Charvátská Nová Ves o. s,
se sídlem; Tyršův sad 206/4, 690 06 Břeclav schválilo Zastupitelstvo města Břeclavi na svém
zasedání dne
2011.

V Břeclavi dne

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Baková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roíand Vfašic

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta
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