Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Lázně Kynžvart
(ve smyslu § 159 a násl. z. č. 500/2004 Sb., správní řád a § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli tito účastníci:

1. Město Lázně Kynžvart, se sídlem náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně
Kynžvart, IČ: 00254029, zastoupené starostou panem Jindřichem Zívalem,
bankovní spojení: KB, č. ú. 8885850227/0100
(dále jen jako „poskytovatel“)
a
2. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské
Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Tepelská 725/22, 353 01
Mariánské Lázně , IČ: 00575143, DIČ: CZ00575143, zastoupený
ředitelkou Bc. Janou Roubalovou, nar.14.10.1971, bytem Kubelíkova
535/14, 353 01 Mariánské Lázně
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Mariánské Lázně, č.ú.:
19923331/0100.
(dále jen jako „příjemce“)
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lázně
Kynžvart na rok 2019:
I.
Dne 21.9.2018 podal výše uvedený příjemce výše uvedenému
poskytovateli žádost o neinvestiční příspěvek (dále jen žádost o dotaci) na rok
2019 na pokrytí nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby
obyvatelům města Lázně Kynžvart.
Dotace byla schválena dne 20.11.2018 na II. veřejném zasedání
městského zastupitelstva poskytovatele pod usnesením č. 8. Rozpočet a příloha
č. 1 byla schválena dne 25.3.2019 na V. veřejném zasedání městského
zastupitelstva poskytovatele pod usnesením 5.1,5.2,5.3.

Poskytovaná dotace na základě shora uvedeného usnesení byla schválena
ve formě jednorázového finančního plnění ze strany poskytovatele ve výši
100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských).
II.
Účelem poskytované dotace je pokrytí nákladů spojených s poskytováním
pečovatelské služby obyvatelům města Lázně Kynžvart.
III.
Poskytovatel se zavazuje finanční částku tvořící poskytovanou dotaci zaslat
na shora uvedený bankovní účet příjemce, a to do 21 dnů od podpisu této
smlouvy oběma účastníky. Příjemce se zavazuje tuto dotaci přijmout a použít ji
pouze za účelem, stanoveným v bodě II. této smlouvy.
IV.
Doba čerpání dotace se stanovuje pro rok 2019, finanční částku tvořící
dotaci je však příjemce povinen vyčerpat nejdéle do 31.12.2019. Zároveň je
příjemce povinen do 31.1.2020 předložit poskytovateli vyúčtování, jež musí
obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky, na něž byla použita
dotace. Příjemce musí spolu s vyúčtováním předložit:
•
•
•

fotokopie dokladů o hotovostních platbách a faktur,
seznam předložených účetních dokladů
fotokopie dokladů o uskutečnění hotovostních plateb a úhrad faktur (kopie
výpisů z účtu a kopie výdajových pokladních dokladů).

Pokud příjemce dotaci do 31.12.2019 zcela či zčásti nevyčerpá, je povinen
předložit poskytovateli do 31.1.2020 finanční vypořádání dotace. Zároveň je
příjemce povinen nevyčerpanou dotaci či její část vrátit, a to do 28.02.2020 na
shora uvedený bankovní účet poskytovatele. Pokud bude vrácena pouze část
dotace, tak na tu část, která bude vyčerpána, se obdobně vztahují povinnosti
stanovené tímto bodem smlouvy.
V.
Pokud ve výše uvedené době, ve které bude docházet k čerpání dotace,
dojde u příjemce, jakožto právnické osoby, k přeměně či ke zrušení právnické
osoby s likvidací ve smyslu z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je povinen tuto
skutečnost bezodkladně ohlásit poskytovateli. Poskytovatel má právo od příjemce
požadovat sdělení nových údajů, jakožto i informace o tom, zda bude příjemce
nadále poskytnutou dotaci čerpat. V případě zrušení právnické osoby s likvidací
je příjemce povinen celou dotaci či její nevyčerpanou část vrátit na shora

uvedený účet poskytovatele. Na tu část dotace, která bude vyčerpána, se
obdobně vztahují povinnosti uvedené v bodu IV. této smlouvy.

VI.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv během doby čerpání dotace provádět
kontrolu hospodaření příjemce s poskytnutou dotací, zejména z hlediska
naplňování účelu stanoveného touto smlouvou, pro který byla dotace poskytnuta.
Jakmile poskytovatel během provádění kontroly hospodaření příjemce
s poskytnutou
dotací
zjistí
porušení
rozpočtové
kázně,
spočívající
v neoprávněném použití či zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako
dotace, je oprávněn, v případě porušení méně závažné podmínky dotace, po
příjemci požadovat provedení opatření k nápravě a ponechá mu k tomuto účelu
přiměřenou lhůtu. Méně závažnými podmínkami této smlouvy se rozumí:
•
•
•

nepředložení vyúčtování příjemcem do určeného data,
nepředložení všech příloh k vyúčtování a
nevrácení zcela či zčásti nevyčerpané dotace poskytovateli do určeného
data.

V případě porušení podmínky, u níž nelze vyzvat k provedení opatření
k nápravě, a kterou je nedodržení účelu dotace, je příjemce povinen na základě
písemné výzvy poskytovatele dotaci vrátit v poskytovatelem určené lhůtě.
Za porušení rozpočtové kázně může poskytovatel uplatnit vůči příjemci
odvody odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených prostředků. Při
podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel jejich poskytnutí
pozastavit, a to až do výše předpokládaného odvodu.
K uhrazení odvodů určí poskytovatel příjemci přiměřenou lhůtu. V případě
odvodu za porušení rozpočtové kázně, dojde-li k prodlení s uhrazením, je
příjemce, který rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit 1‰ z částky
odpovídající odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.
Neuloží se penále, které nepřesáhne v jednotlivých případech 1.000,- Kč.

VII.
Účastníci shodně prohlašují, že tuto veřejnoprávní smlouvu přečetli, jejímu
obsahu rozumí a na důkaz určité, vážné a omylu prosté vůle ji jejich oprávnění
zástupci vlastnoručně podepisují.
Tato veřejnoprávní smlouva je pro účastníky závazná dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou účastníků.
V Lázních Kynžvart dne 2.4.2019

…………………………………………..

…………………………………………………

Město Lázně Kynžvart,

Domov pro seniory a dům

zastoupené starostou,

s pečovatelskou službou

p. Jindřichem Zívalem, v.r.

Mariánské Lázně,
příspěvková organizace,
zastoupený ředitelkou
Bc. Janou Roubalovou, v.r.

