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Smlouva o poskytnutí dotace
podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění.

Smluvní strany:
statutární město PLZEŇ
zastoupené Městským obvodem Plzeň 10 – Lhota,
zastoupený: Bc. Zdeňkou Hončarovou, starostkou obvodu
adresa: K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ 00075370
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Plzeň-město
číslo účtu: 4856130257/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Pro rozvoj Lhoty, z.s.
právní forma: spolek, zapsaný pod sp. zn. L 7510 vedené u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Medová 449/11, 301 00 Plzeň
IČ: 07377495
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2201530015/2010
zastoupený: Ing. Zdeňkem Jůzou,Ph.D., MBA předsedou výboru
(dále jen „příjemce“)
uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 - Lhota č. xx/2022 ze
dne 12.září 2022 tuto
smlouvu o poskytnutí dotace
I.
Předmět a účel smlouvy
(1) Poskytovatel na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) a na základě
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 – Lhota č. xx/2022 ze dne 12.9.2022
poskytne příjemci dotaci ve výši 35.000 Kč (slovy: třicetpěttisíckorunčeských) a příjemce podle
této smlouvy prohlašuje, že dotaci přijímá.
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(2) Dotace bude poukázána na účet příjemce vedený pod č. 2201530015/2010 nejpozději do
31.10.2022.
(3) Při poskytnutí dotace podle této smlouvy se vychází ze skutečností a prohlášení
obsažených v žádosti. Podpisem této smlouvy příjemce stvrzuje pravdivost v žádosti obsažených
skutečností. Tímto podpisem příjemce také stvrzuje, že skutečnosti rozhodné pro poskytnutí
dotace ke dni podpisu této smlouvy trvají.
(4) Dotace se poskytuje za účelem úhrady vybavení kroužku Technik Lhota a mzdových
prostředků pro vedoucí kroužku.
II.
Povinnosti příjemce dotace
(1) Příjemce je oprávněn použít poskytnutou dotaci pouze k účelu stanovenému v čl. I odst. 4
této smlouvy.
(2) V případě, že dotace nebude použita ke stanovenému účelu nebo nebude použita v plné
výši, je příjemce povinen nepoužitou dotaci nebo nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli
bezodkladně po pominutí účelu jeho poskytnutí, nejpozději však do 15 dnů. Nejpozději k tomuto
dni se také provede a předloží poskytovateli vyúčtování použité části dotace.
(3) Příjemce je povinen nepoužitou dotaci nebo její část vrátit poskytovateli ke dni
vyúčtování na účet č. 4856130257/0100. Vyúčtování se provede, není-li důvod pro postup podle
odstavce 2 nebo 3 tohoto článku nebo podle čl. VI odstavce 1, nejpozději k 31.01.2023. Tato
lhůta je nepřekročitelná.
(4) Příjemce je povinen oznámit do 15 dnů od vzniku každou změnu údajů a skutečností
majících vliv na poskytnutí dotace (zejména číslo bankovního účtu, zánik, transformaci, sloučení,
změnu statutárních zástupců, sídla atp.).
(5) Příjemce bere na vědomí, že dotaci nelze poskytnout na daň z přidané hodnoty (dále jen
DPH), pokud může příjemce uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat
o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.
(6) Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu
s účely, pro které byly poskytnuty, přičemž za hlavní zásadu hospodárnosti a efektivity se
považují ceny v místě a čase obvyklé.
(7) Příjemce je povinen vést průkaznou a přehlednou účetní evidenci o nakládání
s poskytnutou dotací podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejících
právních předpisů (účtovat čerpání finančních prostředků dotace odděleně od ostatního svého
účetnictví).
(8) Příjemce bere na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel oprávněn
vykonávat u příjemce veřejnosprávní finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, a zavazuje se poskytnout k tomu poskytovateli veškerou vyžádanou
součinnost, včetně umožnění kontroly originálních účetních písemností vztahujících se
k účtování dotace, plnění účelu a dalších podmínek stanovených v této smlouvě o poskytnutí
dotace. Kontrolu dokladů týkajících se využití dotace jsou oprávněni provádět pracovníci Úřadu
městského obvodu Plzeň 10 – Lhota.
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(9) Příjemce je povinen již poskytnutou dotaci vrátit v případě, že neumožní poskytovateli
vykonat u něj veřejnosprávní finanční kontrolu nebo neposkytne-li k tomu poskytovateli
veškerou vyžádanou součinnost. Dotaci je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho
bankovní účet do 15 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.
(10) Příjemce se zavazuje, že poskytnutá dotace ani její část nebude použita jinou právnickou
nebo fyzickou osobou, pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací účelu dotace.
(11) Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků je porušením
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, se všemi právními důsledky s tím spojenými.
(12) Příjemce je dále povinen zdržet se tzv. černého výlepu (černým výlepem se rozumí
umístění informačního materiálu – plakátu, upozornění, letáku – na místo, které není určeno
k výlepu). V případě nedodržení této povinnosti bude po příjemci požadováno vrácení dotace.
Poskytovatel může z rozhodnutí zastupitelstva obvodu odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude
zjištěna protiprávní propagace činnosti příjemce nebo propagace jeho činnosti nerespektováním
vlastnických práv jiných osob či místně uznávaných pravidel slušnosti. V takovém případě vrátí
příjemce již poskytnuté finanční plnění z této smlouvy do 30 dnů od doručení usnesení
zastupitelstva o odstoupení.
III.
Odpovědnost za porušení smlouvy
(1) Jestliže byly v žádosti ze strany žadatele uvedeny nepravdivé skutečnosti, je příjemce
povinen dotaci vrátit, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl k vrácení poskytovatelem
vyzván.
(2) Totéž platí v případech, kdy příjemce poruší některou povinnost vyplývající mu z této
smlouvy. Porušením některé z povinností vyplývajících z této smlouvy se smlouva od počátku
ruší.
IV.
Prohlášení účastníků
(1) Oba účastníci prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírali v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, a že jsou si plně vědomi všech právních důsledků z této smlouvy
vyplývajících.
(2) Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám nebo jeho
příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a že není s městem
nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení
správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.
(3) Smluvní strany shodně konstatují, že touto smlouvou dle jejich právního názoru není
poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.
Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným rozhodovat ve věcech veřejných
podpor je Evropská komise. Příjemce dále bere na vědomí, že pokud Evropská komise případně
zaujme v otázce existence veřejné podpory v této smlouvě odchylné stanovisko, tj. rozhodne, že
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tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory a tato veřejná podpora není slučitelná s pravidly
trhu EU, je dle příslušných předpisů EU příjemce povinen vrátit získanou veřejnou podporu
poskytovateli, a to za předpokladu, že mu byly finanční prostředky již poskytnuty. Příjemce
prohlašuje, že byl s touto okolností seznámen a je s ní srozuměn.
(4) Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami
podepsanými dodatky.
V.
Závěrečná ustanovení
(1) Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami
podepsanými dodatky.
(2) Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních a nabývá účinnosti podpisem té
smluvní strany, která jí podepíše později.

V Plzni dne

…………………….

…………………….

Bc. Zdeňka Hončarová
starostka
Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
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