Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Města Koryčany č. 08/2019
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:
1.

Město Koryčany, IČ 00287334, se sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany,
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města
jako poskytovatel na straně jedné

a

2.

POLYPEJE - spolek pro obnovu a využití historických památek, IČ 60556501, se
sídlem Závětří 2774/9, 61600 Brno - Žabovřesky
zastoupen Mgr. David Krämer, Dis., prezident spolku
jako příjemce na straně druhé
I.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků příjemci na zajištění jeho činnosti, když
přesný účel, na který je příjemci dotace poskytnuta, je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy,
která je její nedílnou součástí.

2.

Poskytnutí finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo města Koryčany svým usnesením č.
ZM 14/2/19 ze dne 14. 2. 2019.

II.
Výše poskytnuté dotace
1.

Finanční prostředky se poskytují ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých)

2.

Finanční prostředky je možné použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů (výdajů)
souvisejících s činností příjemce v období od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a to v souladu s účelem
specifikovaným v čl. I. odst. 1.

III.
Podmínky čerpání dotace
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční prostředky v rozsahu stanoveném čl. II odst. 1
nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to
bezhotovostním převodem na účet příjemce vedený u Československé obchodní banky a.s., č.ú.
112641750/0300.

2.

Příjemce finanční prostředky přijímá a zavazuje se je využít při dodržení podmínek této smlouvy.

3.

Příjemce se dále zavazuje využívat finanční prostředky v souladu s touto smlouvou a vést o jejich
čerpání a využití průkaznou účetní evidenci, tak aby tyto prostředky a nakládání s nimi, bylo
jednoznačně odděleno.

4.

Příjemce je do 31. 12. 2019 povinen předložit vyúčtování dotace prokazatelně dokládající využití
finančních prostředků. Vyúčtováním dotace se rozumí předložení závěrečné zprávy a vyplněné
tabulky formuláře „Vyúčtování individuální neinvestiční dotace“, který je k dispozici na
internetových stránkách poskytovatele a doložením příloh požadovaných ve formuláři
„Vyúčtování individuální dotace“.

5.

Příjemce je povinen vrátit nevyužité finanční prostředky nejpozději do 15. 1. 2020, a to
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.
1483132319/0800.

6.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených
finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností,
vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků. Při kontrole dodržování podmínek
čerpání finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele se postupuje v souladu se zvláštním
právními předpisy (zejména zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů).

7.

Poskytovatel je oprávněn se domáhat vrácení poskytnutých finančních prostředků, jestliže
příjemce poruší některý ze závazků uvedených v této smlouvě či ustanovení právních předpisů.

8.

Je-li příjemce plátcem DPH a současně splňuje podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není
oprávněn použít poskytnutý příspěvek, byť i jen částečně, na úhradu DPH.

9.

Příjemce bere na vědomí, že dle posouzení poskytovatele poskytnutý příspěvek není podporou
malého rozsahu (de minimis) ani veřejnou podporou dle čl. 107 Smlouvy o fungování EU.
Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným závazně rozhodnout, zda příspěvek
je, či není veřejnou podporou, příp. podporou slučitelnou se společným trhem, je Evropská
komise.

10. Příjemce se zavazuje prezentovat Město Koryčany jako poskytovatele příspěvku, zejména na
svých domovských internetových stránkách, a to prostřednictvím loga města Koryčany
v předepsaném formátu nebo jiným vhodným způsobem.
IV.

Závěrečná ustanovení
1.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků číslovaných
v časové posloupnosti podle pořadí a podepsaných oběma smluvními stranami.

2.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je právnickou osobou, je povinen zaslat
poskytovateli informaci o vstupu do likvidace či přeměně subjektu, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna účinná, nejpozději však do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
Součástí informace musí být i sdělení příjemce, do jaké míry již byly finanční prostředky čerpány,
a zda a jak budou splněny podmínky čerpání zbývající části finančních prostředků.

3.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.

Smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Koryčany svým usnesením č. ZM 14/2/19 ze dne
14. 2. 2019

5.

Příjemce prohlašuje, že jím uvedené údaje v žádosti o dotaci jsou pravdivé.

6.

Smluvní strany souhlasí s případným
poskytovatelem.

zveřejněním této smlouvy způsobem

V Koryčanech dne 28.2.2019

určeným

V Brně dne 26.2.2019

Ing. Hana Jamborová, starostka města
Poskytovatel

Mgr. David Krämer, Dis., prezident spolku
Příjemce
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Příloha č. 1
K veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu města Koryčany č. 08/2019

Specifikace účelu neinvestiční dotace:
Kofinancování obnovy JZ palácové části, obnova pozůstatků příčky v SV části
paláce, obnova západní vnější palácové části a bergfritu.
Neinvestiční náklady/výdaje na stavbu nového multifunkčního
dobrovolníky a kulturní akce na hradě Cimburk u Koryčan.

Tato smlouva byla zveřejněna dne 1.3.2019

zázemí

pro

