Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Nýřany
VS 12/2015
uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Město Nýřany
sídlo:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Ing. Jiřím Davídkem, starostou města
00258199
Komerční banka, a.s.
826371/0100

a
Atletclub Nýřany
sídlo:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

330 23 Nýřany
Vojtěchem Ciprou, předsedou klubu
45330590
Česká spořitelna, a.s.
724882379/0800

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci z rozpočtu města Nýřany na rok 2015 na
základě usnesení zastupitelstva města Nýřany ze dne 12.2.2015, č. usnesení V.
Dotace je účelová a příjemce se zavazuje použít dotaci na:
Běh města Nýřany
Příjemce je oprávněn čerpat poskytnou dotaci v termínu do 14.12.2015. Dotace může být
použita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem v období od 1.1.2015.

II.
Výše dotace
Poskytovatel poskytne příjemci dotaci dle čl. I. smlouvy ve výši:
60.000 Kč (šedesáttisíckorun)
Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet příjemci v termínu do 15 dnů po
nabytí účinnosti smlouvy.

III.
Povinnosti příjemce
1) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté účelové dotace
dle této smlouvy do 15. 12. 2015 na MěÚ Nýřany, ekonomický odbor, Benešova třída 295,
Nýřany, 330 23 na předepsaném formuláři, jež je k dispozici na stránkách města Nýřany
www.nyrany.cz. Součástí vyúčtování budou kopie účetních dokladů a dokladů o
provedených úhradách.
2) Pokud je určitý náklad dle předmětu smlouvy financován i z jiné dotace, lze jej uplatnit
pouze v části, ve které není uplatňován v rámci této jiné dotace.
3) Příjemce dotace se zavazuje vrátit nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 12. 2015 na účet města Nýřany č. 826371/0100, variabilním symbolem
bude IČ příjemce.
4) Na písemnou výzvu poskytovatele dotace (rozhodnutí) je povinen příjemce:
- vrátit dotaci při porušení účelu, k němuž byla dotace poskytnuta
- vrátit dotaci, pokud nebylo provedeno příjemcem dotace vyúčtování dotace ve
stanovené lhůtě
- vrátit dotaci, pokud příjemce dotace uvedl v žádosti nepravdivé údaje

IV.
Další ujednání
1)
2)
3)
4)

Na poskytnutí dotace, jakož i na požadovanou výši dotace, není právní nárok.
Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním smlouvy.
Příjemce dotace vhodným způsobem zveřejní výši dotace a poskytovatele dotace.
Pokud by právnické osobě, jako příjemci dotace, hrozil zánik s likvidací či přeměna, je
právnická osoba, jako příjemce, tuto skutečnost včas nahlásit poskytovateli dotace a
vzájemně se formou dodatku k této smlouvě dohodnout na vypořádání dotace
s poskytovatelem.
5) Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu z hlediska účelnosti čerpání
dotace a kontrolu účetních dokladů z hlediska nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů)
k poskytnuté dotaci u příjemce dotace.
6) Nedodržení povinností příjemce dle čl. III. smlouvy se považuje za porušení rozpočtové
kázně dle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů. Poskytovatel dotace uloží příjemci, jež se porušení rozpočtové
kázně dopustil odvod do svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1
promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky a to do 30
dnů od zaslání výzvy (rozhodnutí) poskytovatelem o vrácení neoprávněného použití dotace
včetně penále. Pokud bude penále nižší než 1000 Kč, neuplatní se.

V.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
2) Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.
3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva vyjadřuje
jejich svobodnou vůli.

V Nýřanech dne

……………………………
Poskytovatel

V Nýřanech dne

……. ……………………………
Příjemce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Nýřany
VS 13/2015
uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Město Nýřany
sídlo:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Ing. Jiřím Davídkem, starostou města
00258199
Komerční banka, a.s.
826371/0100

a
Atletclub Nýřany
sídlo:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

330 23 Nýřany
Vojtěchem Ciprou, předsedou klubu
45330590
Česká spořitelna, a.s.
724882379/0800

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci z rozpočtu města Nýřany na rok 2015 na
základě usnesení zastupitelstva města Nýřany ze dne 12.2.2015, č. usnesení V.
Dotace je účelová a příjemce se zavazuje použít dotaci:
na činnost klubu
Příjemce je oprávněn čerpat poskytnou dotaci v termínu do 14.12.2015. Dotace může být
použita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem v období od 1.1.2015.

II.
Výše dotace
Poskytovatel poskytne příjemci dotaci dle čl. I. smlouvy ve výši:
50.000 Kč (padesáttisíckorun)
Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet příjemci v termínu do 15 dnů po
nabytí účinnosti smlouvy.

III.
Povinnosti příjemce
5) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté účelové dotace
dle této smlouvy do 15. 12. 2015 na MěÚ Nýřany, ekonomický odbor, Benešova třída 295,
Nýřany, 330 23 na předepsaném formuláři, jež je k dispozici na stránkách města Nýřany
www.nyrany.cz. Součástí vyúčtování budou kopie účetních dokladů a dokladů o
provedených úhradách.
6) Pokud je určitý náklad dle předmětu smlouvy financován i z jiné dotace, lze jej uplatnit
pouze v části, ve které není uplatňován v rámci této jiné dotace.
7) Příjemce dotace se zavazuje vrátit nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 12. 2015 na účet města Nýřany č. 826371/0100, variabilním symbolem
bude IČ příjemce.
8) Na písemnou výzvu poskytovatele dotace (rozhodnutí) je povinen příjemce:
- vrátit dotaci při porušení účelu, k němuž byla dotace poskytnuta
- vrátit dotaci, pokud nebylo provedeno příjemcem dotace vyúčtování dotace ve
stanovené lhůtě
- vrátit dotaci, pokud příjemce dotace uvedl v žádosti nepravdivé údaje

IV.
Další ujednání
7) Na poskytnutí dotace, jakož i na požadovanou výši dotace, není právní nárok.
8) Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním smlouvy.
9) Příjemce dotace vhodným způsobem zveřejní výši dotace a poskytovatele dotace.
10)
Pokud by právnické osobě, jako příjemci dotace, hrozil zánik s likvidací či přeměna, je
právnická osoba, jako příjemce, tuto skutečnost včas nahlásit poskytovateli dotace a
vzájemně se formou dodatku k této smlouvě dohodnout na vypořádání dotace
s poskytovatelem.
11)
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu z hlediska účelnosti čerpání
dotace a kontrolu účetních dokladů z hlediska nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů)
k poskytnuté dotaci u příjemce dotace.
12)
Nedodržení povinností příjemce dle čl. III. smlouvy se považuje za porušení
rozpočtové kázně dle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel dotace uloží příjemci, jež se porušení
rozpočtové kázně dopustil odvod do svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky a to
do 30 dnů od zaslání výzvy (rozhodnutí) poskytovatelem o vrácení neoprávněného použití
dotace včetně penále. Pokud bude penále nižší než 1000 Kč, neuplatní se.

V.
Závěrečná ustanovení
4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
5) Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.
6) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva vyjadřuje
jejich svobodnou vůli.

V Nýřanech dne

……………………………
Poskytovatel

V Nýřanech dne

……. ……………………………
Příjemce

