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Veřejnoprávní smlouva č. 2020007
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Raspenava
uzavřená v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vnitřní směrnicí č. 1/2015.
ČI. 1
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
Město Raspenava
Sídlo:
Fučíkova 421,464 01 Raspenava
IČO:
00263141
Zastoupené:
Pavlem Lžičařem, starostou města
(dále jen „poskytovatel“)
Číslo bankovního účtu: 86121574/0600 GE MONEY BANK, pobočka Frýdlant
a
Příjemce:
JISKRA RASPENAVA, z. s.
Sídlo:
U Stadionu 182, 464 01 Raspenava
IČO:
46744711
Zastoupený:
Vladislavem Koberou, pověřeným zástupcem, členem výkonného výboru
Číslo bankovního účtu: 238 268 664/0300
(dále jen „příjemce“),

ČI. 2
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Poskytovatel se zavazuje v souladu se Směrnicí o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města č.4/2015 poskytnout příjemci dotaci na rok 2020 ve výši 243 954 Kč, slovy dvě stě čtyřicet
tři tisíc devět set padesát čtyři korun českých
2. Poskytovatel má zájem na podporování sportovních akcí v našem městě, zejména na sportování dětí a
mládeže, a proto poskytuje příjemci dotaci na úhradu části rozdílu mezi přijatou dotací od Libereckého
kraje OLP/3549/2019 a výší skutečných nákladů za provoz sportovišť a na činnost spolku.
3. Příjemce se touto smlouvou zavazuje využít finanční prostředky dle této smlouvy.
ČI. 3
PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE
1. Dotace se poskytuje pouze na účel uvedený v čl. 2 této smlouvy.
2. Částka bude převedena na bankovní účet příjemce po podpisu smlouvy.
Čl. 4
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE
1. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou evidenci jejího čerpání.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli Vyúčtování dotace na formuláři v příloze této smlouvy, a to
nejpozději do 20. prosince 2020, včetně kopie dokladů a výpisu z bankovního účtu (případně
paragonu).

3. Příjemce je povinen případnou nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na ten účet
poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.
4. Příjemce je povinen vrátit dotaci v celé výši, pokud nebyla použita na účel vymezený smlouvou, a to do 1
měsíce od vyúčtování, nejpozději do 31. 12. příslušného roku.
5. Příslušné kontrolní orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytnuta.
6. Pokud bude kontrolním orgánem poskytovatele zjištěno, že dotace byla použita v rozporu se smlouvou, je
příjemce povinen vrátit určenou část finančních prostředků v termínu určeném kontrolním orgánem.
ČI. 5
SANKCE ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SMLOUVY
1. Pokud finanční prostředky nebudou vynaloženy v souladu s touto smlouvou, nebo bude znemožněno
provedení kontroly, nebo nebude předáno vyúčtování, může být příjemci uložena pokuta do výše
poskytnutých finančních prostředků.
2. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení oznámení k úhradě smluvní pokuty.
ČI. 6
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Poskytnutí dotace bylo schváleno ZM dne 3. 06. 2020, usnesením číslo: 14/01/20.

ČI. 7
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a že tato plně vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli.
Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jedno město.

V Raspenavě 15. 6. 2020

V Raspenavě 15. 6. 2020

Pavel Lžičař v. r.
Vladislav Kobera v. r.
………………………………………………………………………………………
Za poskytovatele
Za příjemce

