
Evidenční číslo sln[oLlvy:

/3lýj
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpoČtu města Mníšek pod Brdy
na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2021

(uzavřená podle §159 a násl zákona č. 500/2004 Sb , správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen ,Správn/ řáď')

mezi:

Město MníŠek pod Brdy
Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČO: 00242748
DIČ: CZ00242748
Zastoupený: Mgr. Magdalenou Davis, PhD., starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s,
Číslo účtu: 27-388055349/0800
(dále jen ,,poskytovatel")

Mě ,J ts 1(, ý úl'
l r C";

µc'c) E.:'3;" l.

Došlo 27, 01, 2021
___._ E'řibhy

(9j0839/202 1

a

Fotbalový klub MníŠek pod Brdy, z.s.
Sídlo: Malé náměstí 82, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon:
IČO: 26664101
Zastoupený: Josefem Petráněm, předsedou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, L 14754/MSPH

(dále jen ,,příjemce'")

I.
Předmět smlouvy a výše příspěvku

l .l Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určený finanční
příspěvek a závazek příjemce tento finanční příspěvek přijmout, použít ho pouze v rámci projektu
podle článku ll. odst. 2.1. této smlouvy a vyúčtovat ho, to vše za podmínek sjednaných v této
smlouvě a v souladu s
,, Pravidly pro poskytnlltíJinančního příspěvku (neinvestičniho) z rozpočtu města Mníšek pod
Brdy na podporu sportovních aktivit děti a mládeže v roce 2021 " schválenými I/snesenin7 Rady
města Mníšek pod Brdy č. 4-72/2020 ze dne ./9. října 2020, dos/upný/ni na: (dále jen

J'odmínky").
1.2 Poskytovatel poskytne příjemci na rok 2021 účelově určený neinvestiční finanční příspěvek (dále

jen npříspěyek") ve výši 200 000 KČ do 15 dnů ode dne nabytí úČinnosti této smlouvy, a to
jednorázovým převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

1.3 Příjemce se zavazuje příspěvek užít na úhradu uznatelných nákladů, tj. na úhradu nákladů
vynaložených v souladu s účelovým určením příspěvku a za podmínek stanovených touto smlouvou
a Podmínkami.

II.



ÚČel příspěvku

2.] Finanční příspěvek poskytuje poskytovatel výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejic.ich s
realizací prQjektu příjemce:
Čiiíůosí klubu (energie a údržba hřiště vC. areálu), chod mužstva starší a mlaáší přípravka
(dopľava, vybaveäú, pronájem sportôviŠt'/Školní tělocviČm), chod muŽstva mladší žáci a
dorost (doprava, vybaveni, pronájem spol"tovišt'/Šlíolní tělocvična) (dále jen 4)raiekr'). a to v
souladu s předloženou žádostí příjemce c) příspčvek ze dne 4. l J. 2020.

2 .2 Příjemce se zavazuje použít příspěvek výhradně za účelein úhrady nákladů souvisejících realizací
pro.jektu a současně prohlašuje, že tohoto účelu bude dosaZeRo nejpozději dc 3 l. l 2. 202 í.

III.
Závazky příjemce

3.1. Příjemce se zavazuie při pouZití příspěvku splnit tyto podmínky:

a) použít poskytnutý příspčvek v soLi[adu s jejím účelovým určením podle ČI. n. této sn]!ouvy;
b) vrátit nespotřebované finanční prostředky poskytnutého příspěvku nejpozději do l 5. prosince

202 l zpět na účel poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, variabihii symbol - číslo
s]nlouvy: rozhodným okamžike]n vrácení finančních prostřcdků příspěvku ,je den jejich
odepsáni z účtu příjemce ve prospěch účtu poskytovatele;

C) oznámit Re,ipozději do 7 dnů od rozhodné skutečnosti Final1čnimll odborLl Městského úřadu
Mníšek pod Brdy písemně skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt nedokončí,
přičemž uvede důvody; příjemce je povinen vrátit příspěvek zpět poskytovateli v plné výši, a to
nejpozději do 14 dnů od vz11iku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahá,jeni nebo
nedokončení projektu; rozhodným okainžikem vrácení tínančnich pi"ostředků příspěvku je deii
jej ich odepsání z účtu příjemce ve prospěch účtu poskytovatele.

3.2. příje]ncc se zavazuje dodržet tyto podinínky soLlvisejíci s účelan, na kteiý byl příspěvek
poskytl}ut:

a) zrealizovat prqjekt vlast]1ím jménem a na vlastní odpovědllost a naphiit účelové určeni podle ČI.
íl. této sn1|ouvy:

b) dosáhnout stanoveného účelu, ti. zrealizovat projekt nejpozději do 3 l. 12. 202 l;
C) Účtovat čerpání poskyt]1LĹtýc|] finančních prostředků odděleríě podle jednotlivých činností

rta samostatných analytických účlech nákladů nebo vést poskytnutý příspěvek Qddě]eně v účetní
evidenci, popř. vést samostatný pe}1ěžní deník pro poskytnutý příspěvek a vésl účetnictví řádně
v souladu se zvláštním právniin předpisem;

d) předložil Finančniniu Mboru Městského úřadu Mnišek pod Brdy Rejpozději do 3 1.1. 2022
závěrečné vyúčtování realizovaného projektu na předepsaném form tiláři, které je finančním
vypořádáním ve smyslu § lOa odst. ] písm. d) zákoría č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »z(ikon rozpočtových
prayi(//ech");

e) uchovat řádně, v soLl|adll s právními předpisy, minil1]álně po dobu 5 let od prvního dne roku
následujícího po dni poskytnllti příspěvku, originály všech účetních dokladů vztahujících se k
projektu;

t) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné a následné
kontroly hospodařeni s veřejnými prostředky z poskytnutého příspěvku, a to zejména kontroly
dodrZe]1i Ĺ!če]Ll použití příspěvku stanoveného touto smlouvou a provedení kontroly faktické
realizace projektu na místě, a dále předložit ke kontrole všechny potřebné podklady (účetní
doklady a další písemnosti), kterými prokáže použití poskytnutého příspěyku;

g) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím Finanč11ílnu odboru Městského úřadu Mnišek
poci Brdy neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů
uvede]1ých v žádosti o poslcytnutí příspěvku nebo v této smlouvě a všechny změny související s
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Čerpáním příspěvku; v případě ziněny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopii příslušné sln|oLlvy nebo potvrzením peněžního ústavu;

h) s předchozím souhlasem poskytovatele používat na všech svých propagačních materiálech
(internetových stránkách, na plakátech, pozvánkách nebo inzerátech) a na všech veřejllých
akcích týkajících se podpořeného projektu znak města Mníšek po Brdy;

i) oznámit písemně poskytovateli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů skutečnosti, které mohou
mít za následek jeho přeměnu nebo zrušení s likvidací jako právnické osoby; v případě přeměny
oznámit jeho právního nástupce a zda má zájem, aby na jeho právního zástupce přešla práva a
povinnosti z této smlouvy;

3.3. předložit poskytovateli před svou přeměnou nebo svým zrušením jako právnické osoby vyúčtování
příspěvku dle odst. 3.2 písm. e) tohoto článku, nastane-li tato skutečnost před datem, který byl pro
vyúčtování stanoven v odst. 3.2 písm. e) tohoto Článku, nedohodnou-li se smlllvní strany jinak.
Příjemce se zavazuje řídit se při použití Příspěvkll a při vyúčtování příspěvku touto smlouvou,
podmínkami uvedenými v Podmínkách a právními předpisy. Přílohou vyúčtování musí být
fotodokumentace zboží, produktu či jiných nákladů pořízených příjemcem za příspěvek poskytnutý
dle této smlouvy.

3.4, Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutý příspěvek na jiný právní subjekt, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

3.5, Pokud se děti účastní jakékoliv Činnosti příjemce, je příjemce povinen přijmout nejpozději do 3 l.
l. 2021 veškerá vhodná opatření za účelem prevence a zabránění zneužívání dětí ze strany

jakéhokoliv zaměstnance, pracovníka nebo jiných osob vykonávajících činnost pro příjemce a za
účelem ochrany dětí před takovým zneužíváním. Tato opatření může příjemce přijmout například
zajištěním Školení pracovníků ze strany odborníka, přípravou písemné metodiky (kterou příjeince
předá všem svým pracovníkům oproti písemnému potvrzení) či jiným vhodným způsobem, přičemž
přijetí opatřeni je příjemce povinen prokázat městu předáním čestného prohlášení, jehož vzor je
uveden v příloze č. l této smlouvy.

3,6. Příjemce je povinen prokázat městu splnění povinnosti dle ČI. 3.5. této smlouvy předložením
vyplněného čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. l této smlouvy, které bude
podepsáno oprávněnou osobou příjemce.

IV.
Sankce

4.1 Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech.

4.2 Neoprávněné použití nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu (zadržení příspěvku) ze
strany příjemce je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.

4,3 Porušení podmínek uvedených v ČI. III. odst. 3.2 písm. c), e), h), i). j) a k) této smlouvy je
považováno za porušeni méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:

a) předložení finančního vypořádání (vyúčtování) příspěvku podle ČI. III. odst. 3.2 písm. e) této
smlouvy po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů l % poskytnutého příspěvku,
od 6 do 10 kalendářních dnů 3 % poskytnutého příspěvku,
od l l do 20 kalendářních dnů 10 % poskytnutého příspěvku,
více než 20 kalendářních dnů JOO % poskytnutého příspěvku,

b) porušení podmínky stanovené v ČI. Ill. odst. 3.2 písin. h) a j) této smlouvy 5 % poskytnutého
příspěvku,

c) porušení podmínky stanovené v ČI. Ill. odst. 3.2 písin. C) a i) této smlouvy 2 % poskytnutého
příspěvku,
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4.4 V případě nedodrženi le?"lni|1ll vrácení ]icspotřebovaných finančních pL'ostředků dle článku ĺjľ odst.
3. l písm. b) této smlouvy zaplatí příjemce sankci ve výši l % poskytn utCho příspěvku.

4,5 V případě prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně je příjenicc příspěvku povinen uhradit
poskytovateli penále dle § 22 zákona o rozpočtových pravicllech, a to na úč.et poskytovatele
uvedený v záhlaví této s1111oLlvy, variabilní symbol " číslo smlouvy.

V.
UkoRČeElí smlouvy

5. ] Tuto sn]louvu lze ukončit na základě písemné do]1ody obou smhivnich stran nebo písemnou
výpovědi této smlouvy, a to za podmínek dále stalľoveElých.

5.2 Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět jak před prop[acel1íl11, tak i po proplaceni příspěvku

5.3 Výpovědním důvodem je porušeni povinnosti příjemcem stanovených toiito s[nlollvoll nebo
zvláštními pl'ávní]1]j předpisy, kterého se příjeincc dopustí t.ejména pokud:

2) svým jednáním poruší roz.počtovou kázeň podle zákona q rozpočtových pravidlech,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
C) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata scuvisí s předměteni podnikání rtebo
činnosti příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pczdějšich předpisů, a zákona č. 418/2011
Sb., o trcstní odpovědnosti právrtických osob, ve znění pozdějších předpisů,

d} bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, (il]so|vcnční zákon) ve znění pozdějších předpisů,

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkresleriC údaje, na které se váže uzavřeni této
sĽnlouvy,

f) je v likvidaci,
g) zmční právní formu a stane se tak nezpůsobilým přijemcein dotace pro danou oblast podpory,
h) opakovaně neplní povinl1osíi sĹaRovené touto mnlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván

poskytovatelem,
i) poruší povinnost uvedel1ou ve posiedrií větě ČI. 3 .3, poruší povinnost Ll\/edenou v ČI. 3,5 tClo

smlouvy, nebo v ČI. 3 ,6 této sm louvy.

5.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením příspěvku, nárok na vyplaceaí dotace nevzniká
a nelze se ,jej platně domáhat. V případě výpovědi této smlouvy po proplacení příspěvkLl, se
příjemce zavazL!ie poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovos(l)í])1 převodem Rä účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od doručeni výpovědi této smlouvy.

5.5 výpověď' této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody .jejího udělení.

5.6 výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručeni pro účely tělo smlouvy však nastávají
i tehdy, pokud příjemce svýin jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

5.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, Ze pří,ielnce vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před .jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde až
vypořádá!1i111 všech práv a povinností smluvnic]1 stran.

5.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podáni vyúčtováni, přičemž výpověď' je účinná dnem .je.jího doručení poskytovateli.
V lakovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku příspěvku poskytovateli do 14
dnů ode dne účinnosti výpovědi.

5.9 Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce povine]1 vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku příspěvku, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
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odkladu. nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními stranami, nedohodnou-
ii se smluvní strany jinak.

5.10 Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.1 l Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. l písm. b) až e) správního řádu. Návrh
na zrušení této smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou
k zániku smlouvy.

VI.
ZávěreČná ustanovení

6.1 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí Podmínkami, příslušnými
ustanoveními správního řádu, zákona o rozpočtových pravidlech a dalšími zvláštními právními
předpisy.

6.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny
názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze sln]uvních stran.
V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu
příjemce mLlsí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

6.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden pňjeince.
6.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

6.5 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisll oběma smluvními stranami.

6,7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. l - vzor čestného prohlášeni.

V Mnišku pod Brdy dn, 1. '1. Id n
V Mníšku pod Brdy d,, Ý, Ĺ kW1

Mgr. Ma dalena Davis, P tarostka
za poskytovaíele

:"%' :6',%t'S;' ""
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