Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
uzavřená podle ustanovení §10a, zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami
město Nové Město pod Smrkem
se sídlem: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
zastoupená: Ing. Miroslavem Kratochvílem, starostou města
č. ú.: 0988446319/0800
dále jen „poskytovatel“
a
Maják, o. p. s.
se sídlem: Konopná 776, 460 14 Liberec 14, IČ 254 05 276
zastoupená: Petrem Hampacherem, odborným ředitelem sociálních služeb
č. ú.: 2700063378/2010
dále jen „příjemce“
Článek I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu města v níže
sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další
povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
Článek II.
Účel dotace
Dotace je poskytována na „Poskytování sociální služby SAS Korálek 2019“.
Příjemce dotace nesmí použít finanční prostředky jinak než v souladu s účelem dotace a žádostí
č. j.: NMPS/855/2019:
Osobní náklady odborných pracovníků a nemateriálové náklady služby.
Článek III.
Výše čerpání dotace
Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 51 000,- Kč (slovy padesátjednatisíc korun českých).
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
č.: 2700063378/2010 do 15 dnů od podpisu smlouvy formou zálohy.
V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou, nebo nevyčerpá
všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové
finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č.: 0988446319/0800,
a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.
Článek IV.
Vyúčtování
Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování zálohy do 31.12.2019 v souladu s písemnou žádostí
č. j.: NMPS/855/2019 na předepsaném formuláři Závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu města.
Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle
zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté
dotace uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu příjemce prokazující použití dotace.
Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. V případě neuznaného nákladu bude
krácena dotace o neuznatelný výdaj. Nejpozdější termín vyúčtování dotace je 31.12.2019.
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Článek V.
Časové užití dotace
Finanční prostředky pro účely této dotace jsou poskytnuty do 31.12.2019.
Článek VI.
Kontrola
Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu
účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly.
Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně
v údajích uvedených ve smlouvě, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle
této smlouvy.
Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a),
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění. Dohoda musí být písemná a musí v ní být
uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy.
Článek VII.
Sankce
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy
je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel
je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
V případě zjištění vážných nedostatků při použití poskytnutých finančních prostředků, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, poskytovatel
v následujících dvou letech vyloučí z řízení žádosti příjemce o poskytnutí dotace z prostředků
poskytovatele.
Článek VIII.
Zvláštní ujednání
Příjemce dotace byl pověřen Rozhodnutím o registraci sociálních služeb č. j.: KULK9637/2010
k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. Město Nové Město
pod Smrkem touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto
smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového financování služeb.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským
zákoníkem.
Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě bylo schváleno zastupitelstvem města, usnesením č
8a/4ZM/2019 ze dne 24.04.2019.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá
ze smluvních stran.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před
podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně.
Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
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V Novém Městě pod Smrkem dne:

V Liberci dne:

………………….……………………..
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

……………….………………….
Petr Hampacher - Maják o. p. s.
odborný ředitel sociálních služeb
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