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Smlouva

o

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

uzavřená dle

Obce

pro

§159

a

dobrovolného svazku obci

násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve

znění pozdějších předpisů

Baťův kanál

Zastoupený:

Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

Sídlo:

IČ:
Bankovní spojení:

(dále jen poskytovatel)

Baťův kanál,

o.p.s.

ředitelem

Zastoupený:
Sídlo:

Zámecká 2, 698 13 Veselí nad Moravou

IČ:

26275341

Bankovní spojení:

(dále jen příjemce)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z prostředků rozpočtu dobrovolného
svazku obcí Obce pro Baťův kanál v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.
Poskytnutí dotace bylo schváleno shromážděním dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne
13.2.2020 usnesením č. 660

(smlouva

schválena usnesením č.

661).

ČIL
Předmět
1.

2.
3.

a

účel smlouvy

svého účtu ě. ě. 35-4632570237/0100 příjemci
dotaci ve výši 150.000, -Kč (slovy: stopadesát tisíc korun českých) za účelem úhrady části
nákladů na činnost příjemce v roce 2020. Dotaci lze použít na krytí nákladů vyjmenovaných v
příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Podporovaná činnost“).
Podporovaná činnost bude prováděna v období od 1 1 .2020 do 3 1 .12.2020.
Poskytovatel poskytne finanční dotaci do 30 dnů od podpisu této smlouvy o poskytnutí účelové
Na základě této smlouvy poskytne poskytovatel

ze

.

dotace oběma stranami.
4.
5.

6.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy a touto smlouvou.
31.12.2020,
Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2020 do
do
31.1.2021.
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
na
V termínu pro předložení vyúčtování dle článku II. vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky
účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000
Sb.,

o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

i

ve

znění pozdějších předpisů.

Či

II.

Další ujednání
1.

2.

Příjemce tímto deklaruje, že tuto dotaci využije na financování Podporované činnosti.
Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám
účelnosti, efektivnosti

hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,

a

o

finanční kontrole,

ve

znění

pozdějších předpisů) nejsou:

a) odměny

dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

z

ve

znění pozdějších předpisů

b) ostatní
c) výdaje

osobní výdaje

(příspěvky
výdaje

a

odvody

na

sociální

a

zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce

zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů

na

na

penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky

rekreaci apod.)

na

pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.

d)
e) výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
f) odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou
g)

na

odstupné,

ve

smyslu zákoníku práce

h) pořízení krátkodobého majetku
i) výdaje na propagaci a marketing
j)

3.

výdaje

na

konané

v

pohoštění/ výdaje

přímé souvislosti

Příjemce musí zajistit

ve

s

na

je

na

pohoštění nad rámec pitného režimu

účelem,

na

zvláštní analytické účty,

samostatnou zakázku. Musí být

(nebo není)

vykazován

a

stravování účastníků akce

který je dotace poskytována atd.

na

svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související

Podporované činnosti, tzn. účtovat
nebo

příjemce účetně nedoložitelné výdaje

na

na

s

realizací

samostatné hospodářské středisko

jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem

Podporovanou činnost

skutečně odpovídá charakteru Podporované

a

činnosti.
4.

zákonem č. 586/1992 Sb.,

daních

příjmů,

ve

znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence

o

Subjekty, které vedou daňovou evidenci

v

souladu

se

o

z

finančních tocích Podporované činnosti. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně
označeny „Dotace DSO Obce
5.

prvotních účetních dokladů

6.

pro

Baťův kanál“ (označeny musí být již originály

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli
za

účelem prověření předloženého vyúčtování Podporované činnosti.

příjemce kontrolu, vyplývající

Poskytovatel bude vykonávat

u

kontrole

znění pozdějších předpisů.

ve

veřejné správě,

ve

ze

zákona č. 320/2001 Sb.,

o

finanční

Příjemce je povinen do 31.1.2021 předložit vyúčtování poskytnuté dotace, které bude obsahovat
dokladů prokazující vznik/uhrazení nákladů na Podporované činnosti ve výši poskytnuté dotace
(kopie faktur či jiných daňových dokladů)
se nepovažují tzv. zálohové faktury).

7.

dokladů).

základě jeho požadavku provedení kontroly všech

na

dokladů

a

o

Pokud příjemce nepoužije finanční dotaci citovanou

jejich zaplacení, přičemž
v

za

zúčtovací doklady

článku I. odstavci 1 této smlouvy k výše

dohodnutému účelu, nebo nepředloží vyúčtování dle této smlouvy nebo poruší jiný závazek či

povinnost vyplývající

z

této smlouvy nebo

z

platných právních předpisů je příjemce povinen dotaci

(případně její nesprávně použitou část) vrátit poskytovateli

na

jeho účet uvedený

v

této smlouvě,

a

to

do 30 dnů ode dne převzetí výzvy k tomuto vrácení, nejpozději však do 31.1.2020.
8.

Pokud příjemce dotace nedočerpá dotaci

v

dohodnuté výši

povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 3 1 1 .2021
.

9.

a

účelu čerpání poskytnuté dotace, je

.

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.

10. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí

příslušného orgánu.
2

1 1. Poskytovatel si vyhrazuje možnost požadovat vrácení poskytnuté dotace. V případě zrušení právnické
osoby příjemce s likvidací v době trvání této smlouvy je příjemce povinen o této připravované
likvidaci poskytovatele předstihem písemně informovat a je povinen dotaci v celé výši vrátit na účet

poskytovatele před zahájením rušení právnické osoby.
znění,
12. Dotace je ve smyslu zákona ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
zákona.
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
o
13. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy
na
vrátit
zpět
neprodleně
dotaci
založení evropského společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou
účet poskytovatele.

a. ni.

Ukončení smlouvy
1.

Smlouvu lze ukončit

3.

stran

nebo písemnou výpovědí

podmínek dále stanovených.
Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Smlouvy,

2.

základě písemné dohody obou smluvních

na

a

to

za

a)

územních rozpočtů,

ve

znění pozdějších předpisů,

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 souvisí s předmětem podnikání nebo činností
příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č.

40/2009 Sb., trestní zákoník,

ve

znění pozdějších předpisů

a

zákona č. 418/2011 Sb.,

o

trestní

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
jeho řešení,
d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
ve znění pozdějších předpisů,
této smlouvy,
e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření

f)

je

v

likvidaci,

g) změní právní formu

h) opakovaně

neplní

tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,
povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván

a

stane

se

poskytovatelem.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Y případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje

poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
měsíci,
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
účely této smlouvy však
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí
až
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde

vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nej později však do konce lhůty pro
podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.
Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
odkladu,
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
stranami,
nedohodnou-li
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními
se

smluvní strany jinak.

3

10. Dohoda

o

ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků

poskytovatele, nedohodnou-li
11. Smlouva zaniká také

správní řád,
v

ve

z

se

na

účet

smluvní strany jinak.

důvodů uvedených

167 odst. 1 písm.

§

v

znění pozdějších předpisů. Návrh

na

b)

až

e)

zákona č. 500/2004 Sb.,

zrušení smlouvy musí být učiněn písemně

a

musí

něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.

12. Pokud příjemce

ve

stanovené

lhůtě poskytnuté prostředky

poskytovateli, považují

se tyto prostředky
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

zadržené

za

ve

nevrátí

souladu

v

s

článkem

tímto

smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,

o

znění pozdějších předpisů.

ve

ČI.

IV.

Závěrečná ustanovení
1

.

Smlouva nabývá platnosti

a

účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

doplňky mohou být provedeny

souhlasem obou stran smlouvy

2.

Změny

3.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

a

pouze se

a

to písemnou

formou.

pravidlech územních rozpočtů,
4.

ve

znění pozdějších předpisů

Smlouva může být měněna či doplňována

pouze

a

dalšími obecně závaznými předpisy.

písemnými, vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
názvu příjemce,

se

neuzavírá

statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli

V takovém případě postačí písemné oznámení

příjemce musí být doloženo kopií smlouvy
5.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí

6.

Smlouva je vyhotovena

ve

se

o

o

změně, které

v

případě změny

smluvních stran.

případě změny bankovního účtu

zřízení účtu.

zveřejněním všech údajů obsažených

4 stejnopisech,

ze

v

z

v

této smlouvě.

nichž poskytovatel obdrží 2 vyhotovení

a

příjemce 2

vyhotovení.
7.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána
vůle, nikoli

8.

v

tísni

za

na

základě jejich pravé

a s

jejím zveřejňováním

V Hodoníně dne

svobodné

nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy zákonných povinností týkajících

smlouvy

a

v

souladu

.< . •..2020

s

se

zveřejňování této

platnými předpisy souhlasí.
Ve Veselí nad Moravou dne

poskytovatel

příjemce

4
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.

.
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Příloha č. 1 smlouvy

o

poskytnutí účelové dotace

z

rozpočtu dobrovolného svazku obcí

Povis podporované činnosti
Od roku 2002

se

zabýváme rozvojem

a

propagací cestovního ruchu

na

Baťově kanálu.

Provozujeme také Informační centrum Baťova kanálu, kde vyřizujeme veškeré dotazy týkající se
provozu na této turistické vodní cestě a to osobně, prostřednictvím elektronické pošty a hlavně
elektronicky.
Dále provozujeme internetový portál Baťova kanálu. Podílíme se na rozvojových projektech. V této
oblasti plníme také roli iniciační. Snažíme se o maximální propagaci turistických možností na Baťově
akce na vodní cestě, média, výstavy a veletrhy cestovního ruchu,
kanálu všemi dostupnými nástroji
-

sociální sítě apod.
Koordinujeme komunikaci mezi podnikateli, správcem vodní cesty, samosprávami

a

orgánem

státního dozoru.
Zajištění dostačujícího množství propagačních materiálů
Obce

pro

pro

členské obce dobrovolného svazku obcí

Baťův kanál.

Pravidelná informovanost (lx za čtvrtletí) starostů členských obcí
Baťův kanál o činnosti Baťův kanál o.p.s.

5

na

shromáždění DSO- Obce

pro

/•

