Město Tachov
se sídlem: Homická 1695, Tachov, PSČ 347 01
lČ: 00260231
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 2688970257/0100
zastoupené: Mgr. Ladislavem Macákem, starostou města
na straně jedné (dále jen ,,Poskytovatel")

a
název subjektu:
sídlo:
IČ,
DIČ,

Fotbalový klub Tachov, z.s.
Pobřežní 1357, 347 01 Tachov
18251021

zastoupený:
Petr Móži
bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen ,,Příjemce")

uzavírají ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na
základě usneseni Zastupitelstva města Tachov Č. 4/74 ze dne 25.03.2019 a v souladu se Zásadami
pro poskytování dotaci z rozpočtu města Tachova schválenými usnesením Zastupitelstva města
Tachova č. 11/219 ze dne 08.02.2016
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU ,,PODPORA AKTIVIT
MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY, SPORTU, KULTURY A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO
ČASU V ROCE 2019"
(dále jen ,,Smlouva")
Článek I.

l. Město na základě této Smlouvy poskytne ze svého rozpočtu Příjemci účelovou dotaci ve výši
400.000 KČ (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
2. Finanční prostřeďky uvedené v předchozím bodě tohoto Článku Smlouvy budou Příjemci
poskytnuty výhradné na ,,Zajištění Činnosti fotbalového klubu Tachov, výchova dětí
a mládeže,
Reprezentace
města v mistrovských
soutěžích
okresních,
krajských
a republikových, Reprezentace na tumajích v ČR i zahraniČí".
3. Dotace je Poskytovatelem poskytnuta a Příjemcem přijata s vědomím, že se jedná o krytí
neziskové činnosti a nezavazuje ani jednu stranu k jakémukoliv poskytování protislužeb.
Článek ll.

l.

2.
3.

Poskytovatel uvolní finanční prostředky v souladu s článkem I. Smlouvy na základč
Příjemcem předložených dokladů prokazujících úhradu vynaložených fmanČních prostředki'
Příjemcem v souladu s článkem I. Smlouvy. Příjemce múZe nárokovať finanční prostředky
vynaložené v souladu s článkem I. Smlouvy uhrazené v období od 01.01.2019 do 15.12.2019.
Na uvedenou akci múZe být Příjemcem vystavena faktura, jejíž přílohou budou doklady
uvedené v bodě l.
V případě, že je Příjemce dotace plátcern dané z přidané hodnoty a u výdajů hrazených
z prostředků dotace je oprávněn k odpočtu dané na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb.,

4.
5.

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesiní být Z prostředků dotace
hrazena daň z přidané hodnoty.
Příjemce není oprávněn čerpať na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných
veřejných rozpočtů.
Poskytnuté finanční prostředky uvedené v čl. I. Smlouvy musí být vyčerpány na uvedený účel
nejpozději do 15.12.2019. Datum 15.12.2019 je zároveň nejzazší termín pro podání
vyúčtování dotace. V případě nedočerpání dotace se finanční prostředky nepřevádějí do
následujícího roku, ale zůstávají na účtu Poskytovatele.

Článek III.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Příjemce je povinen informovat Poskytovatele dotace o změnách zakladateľské listiny, adresy
sídla, bankovního spojení, statutámího zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatné
ovlivnit způsob finančního hospodaření Příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci.
V případě přeměny Příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidaci, je
Příjemce povinen o této skutečnosti Poskytovatele předem informovat.
Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu
s obecné platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditeľné
označení originálů účetních dokladli prokazujících použití dotace uvedením: ,,hrazeno
z dotace města Tachova ve výši ....... KČ".
Příjemce dotace je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými
orgány města, které jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem lzákon
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon Č.'250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),
v aktuálním zněníl kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen na propagaČních materiálech, plakáteeh a jiných výstupech
vztahujících se k projektu uvádět znak města (po předchozím souhlasu rady města)
nebo logo města a text o finanční podpoře města Tachova ve znění ,,Akce se koná za
finanČní podpory města Tachova" nebo ,,Činnosť organizace j.e finanČné podporována
městem Tachov".
Příjemce dotace je povinen v rámci vyúčtování dotace prokázat její účelné využití
(např. zprávou o konané akci, fotodokumentaci, novinovým čIánkem apod.).
Příjemce je povinen řádně uchovávať originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a ďalší dokumenty související s realizaci projektu
po dobu 10 let od ukončení fnancování projektu. Doklady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně něktetých zákonů, ve znění
pozdějšich předpisů.
Příjernce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její poskytnuté výše.
Článek IV.

1.

Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené
touto smlouvou. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů nařídí v takovém případě Poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně.
2. Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých prostředků, se považuje
zejména nedodržení podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.
V takovém připadě Poskytovatel vyzve Příjemce k odstranění nedostatků a stanoví lhůtu pro
jejich odstranění.

Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, uloží mu Poskytovatel odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 10% z částky poskytnutých fnančních prostředků,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.
Článek V.

1.

2.
3.
4.
5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 340/2015 Sb."), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, Že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., provede uveřejnění v souladu se zákonem
Poskytovatel.
Smlouvu lze měnit, doplňovať a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a že Smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, což stvrzuji
podpisem svého oprávněného zástupce.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
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Město Tachov
zastoupené
Mgr. Ladislavem Macákem
starosta města

Fotbalový klub Tachov, z.s.,
zastoupený
Petrem Móži
tajemníkem klubu

