MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:

19

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a kultury

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - SK Hranice, z.s., oddíl kopané, IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442,
753 01 Hranice, na akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích ve výši 241 000 Kč dle
důvodové zprávy.
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. V. Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a SK Hranice, z.s., oddíl kopané, IČO:
49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, v předloženém znění uvedeném v
příloze č. 6 důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. V. Bušina
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace SK Hranice, z.s., oddílu
kopané, dle důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

4. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - Hranická rozvojová agentura, z.s., IČO: 75122243, se sídlem Tř. 1. máje

328, 753 01 Hranice, na akci Pokoř své Hranice 2019 ve výši 67 000 Kč dle důvodové
zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

5. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Hranickou rozvojovou agenturou, z.s.,
IČO: 75122243, se sídlem Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, v předloženém znění uvedeném
v příloze č. 8 důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
6. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace Hranické rozvojové
agentuře, z.s., dle důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

7. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - Pěvecký sbor Cantabile, z.s., IČO: 22662154, se sídlem Hromůvka 1893,
753 01 Hranice, na akci "THE SINGING WORLD" v Petrohradu v Rusku ve výši 150 000 Kč
dle důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

8. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3392
pol. 5222
b) odd. § 3419
pol. 5222

orj. 05 ORG 20 00000 00 3300
orj. 05 ORG 20 00000 00 3300

+ 150 000 Kč
- 150 000 Kč

ad a) dotace v oblasti kultury zapsanému spolku
ad b) snížení rezervy na dotace mimo grantové řízení v oblasti tělovýchovy neziskovým
organizacím
dle důvodové zprávy
T: 20. 06. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

9. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Pěveckým sborem Cantabile, z.s., IČO:
22662154, se sídlem Hromůvka 1893, 753 01 Hranice, v předloženém znění uvedeném v
příloze č. 10 důvodové zprávy
10. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace Pěvecký sbor Cantabile,
z.s., dle důvodové zprávy

Předcházející usnesení ve věci:
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314/2019 - RM ze dne 9. 4. 2019
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Důvodová zpráva:
Žádosti o poskytnutí dotací, které byly na Městský úřad Hranice podány po řádném dotačním
řízení, jsou zastupitelstvu města předkládány z důvodu nedostatečné finanční podpory v
řádném dotačním termínu nebo z důvodu, že v termínu podání žádostí v řádném dotačním
řízení, nebyly známy všechny skutečnosti.
V případě schválení předložených žádostí o dotace, budou financovány dotace v oblasti
tělovýchovy z prostředků vyhrazených v rozpočtu města na rok 2019 jako Rezerva na
dotace mimo grantové řízení (500 tis. Kč). V případě schválení dotace v oblasti kultury je
nutné finance z výše uvedené rezervy převést rozpočtovým opatřením, viz. bod usnesení 8.
Předložené žádosti o poskytnutí dotací jsou v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
U žádostí o dotaci do 50 000 Kč včetně v jednotlivých případech spolkům, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí, pak rozhodnutí o této dotaci náleží do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce
podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí náleží podle § 85 písm. c) zákona o
obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce.
Ad bod usnesení 1 - 3
Město Hranice dne 22. 03. 2019 obdrželo žádost o dotaci od SK Hranice, z.s. oddílu
kopané na akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích ve výši 413 000 Kč na úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce (příloha č. 1).
SK Hranice, z.s. pořádá u příležitosti oslav 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích 15. 6.
2019 v areálu SK Hranice celodenní program pro širokou veřejnost. Na programu bude
přátelské utkání současného A mužstva proti týmu osobností, který bude složen z bývalých a
současných fotbalových reprezentantů ČR, skokanů na lyžích, herců a zpěváků. Dále bude
ve zkráceném utkání představen nový ženský tým, proti vybranému týmu z ligy žen.
Následovat bude zápas starší generace hráčů SK Hranice proti partnerskému polskému
městu Konstancin - Jeziorna. V přestávkách bude představena práce nejmenších hráčů a
jejich trenérů.
Celou akci bude moderovat známý ligový hráč Petr Švancara a Petr Říbal z Rádia Evropa 2.
V rámci oslav vystoupí také hranická kapela Traktor, která je autorem hymny SK Hranice.
Dále vystoupí Marek Ztracený s kapelou a skupina ATMO a Jakub Děkan. Celé odpoledne
budou pro děti zdarma přístupny skákací hrady nejen s fotbalovou tématikou, sportovní
atrakce, kreslení na obličej a jeřáb s vyhlídkovou plošinou. Součástí akce bude také část
expozice výstavy 100 let kopané v Hranicích. Akce bude zakončena ohňostrojem a
následnou after party.
Tato mimořádná žádost o poskytnutí dotace je předložena zastupitelstvu města na základě
velikosti, významnosti a nákladnosti celé akce.
Poskytnutá dotace bude použita na úhradu těchto výdajů: materiál, nájmy, ubytování,
stravování, honoráře, atrakce s obsluhou, odměny pořadatelům a rozhodčím, odměny a ceny
účastníkům, bezpečnostní služba, mobilní WC a bariéry, fotodokumentace akce, OSA,
propagační materiály, reklamní a tiskové služby, plakáty, služby.
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Komise pro tělovýchovu a sport na svém jednání dne 06. 02. 2019 doporučila oddílu
kopaná SK Hranice, z.s., na akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích, podat další
žádost o mimořádnou dotaci z důvodu mimořádnosti akce, které nelze v plném rozsahu
ocenit z důvodu omezenosti finančních prostředků, které jsou určeny na dotace v oblasti
tělovýchovy v řádných termínech.
Stanovisko komise pro tělovýchovu a sport:
Komise pro tělovýchovu a sport doporučuje schválení mimořádné dotace SK Hranice, z.s. na
akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích, z důvodu výjimečnosti akce.
Město Hranice poskytlo na tuto akci v řádném dotačním termínu dotaci ve výši 38 000 Kč.
Zastupitelstvu města je předložena k doporučení zastupitelstvu města smlouva o poskytnutí
dotace (příloha č. 2), která byla konzultována s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace SK
Hranice, z.s., oddílu kopané ve výši 241 000 Kč.
Ad bod usnesení 4 - 6
Město Hranice dne 21. 03. 2019 obdrželo žádost o dotaci od Hranické rozvojové agentury,
z.s. na akci Pokoř své Hranice 2019 ve výši 67 000 Kč na úhradu nákladů spojených s
pořádáním akce (příloha č. 3).
Akce Pokoř své Hranice se uskuteční již 4. rokem v Sadech Čs. legií. Žadatel pořádal tuto
akci poprvé v roce 2016. V prvním roce bylo finanční zajištění z vlastních prostředků a z
prostředků projektu E-ONE (financovaný z Programu ERASMUS + Sport). Pro další ročníky
velmi úspěšné akce, byly uskutečněny za podpory města Hranic a Olomouckého kraje.
Celkové náklady akce v roce 2018 byly přes 135 tisíc Kč. V roce 2018 se do organizace a
programu zapojilo ještě větší množství subjektů včetně 7. mechanizované brigády - armády
ČR v Hranicích.
I pro rok 2019 je přislíbená účast 7. mechanizované brigády, která se bude podílet na
zajištění programu. Pro rok 2019 by pořadatel chtěl návštěvníkům nabídnout více
netradičních atrakcí a sportů, jejichž ukázky, či organizační zajištění bude organizačně a
finančně náročné. Vstup na akci je každoročně zdarma.
Poskytnutá dotace bude použita na úhradu těchto výdajů: ceny soutěžícím, pronájem
vybavení či nákup zařízení, odměny pro pořadatele, propagace, občerstvení, drobné
upomínkové předměty, doprovodné vystoupení.
Město Hranice poskytlo na tuto akci v řádném dotačním termínu dotaci ve výši 10 000 Kč,
která není dostačující, aby se akce mohla uskutečnit.
Radě města je předložena k doporučení zastupitelstvu města smlouva o poskytnutí dotace
(příloha č. 4), která byla konzultována s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace
Hranické rozvojové agentuře, z.s. ve výši 67 000 Kč.
Ad bod usnesení 7 - 10
Pěvecký sbor Cantabile z.s. požádal v řádném grantovém řízení o poskytnutí dotace v
oblasti kultura na Mezinárodní soutěž pěveckých sborů „THE SINGING WORLD“ v
Petrohradu v Rusku ve výši 150 000 Kč (příloha č. 5). Soutěž se koná ve dnech 2.-7. srpna
2019 (vč. cesty 31.7.-9.8.2019).

5

Účastníci budou vybráni na základě předkola – hodnocení zaslaných audionahrávek. Sbor
se na soutěž dlouhodobě připravuje, aby důstojně prezentoval město Hranice i Českou
republiku. Soutěže se zúčastní 23 soutěžících, sbormistr, korepetitor, překladatel a 2 osoby
pedagogického dozoru.
Poskytnutá dotace bude použita na úhradu těchto výdajů: doprava, ubytování a stravné,
startovné, pojištění a vízum.
Žádost o dotaci projednala spolu s ostatními Komise pro kulturu na svém jednání dne 11. 2
2019. Komise doporučila podpořit tuto akci z fondu na reprezentaci s tím, že po uzavření
grantového řízení si žadatel podá žádost o dotaci mimo grantové řízení.
Radě města je předložena k doporučení zastupitelstvu města smlouva o poskytnutí dotace
(příloha č. 6), která byla konzultována s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve
výši 150 000 Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
PhDr. Vladimír Juračka, 1.
místostarosta
Daniel Vitonský, 2.
místostarosta
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení
Ing. Petra Birnbaumová,
finanční odbor

Dne

Výsledek

17. 4. 2019

Bez připomínek

15. 4. 2019

Bez připomínek

1. 4. 2019

Bez připomínek

2. 4. 2019

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost - SK Hranice, kopaná - 100. let kopané v Hranicích.pdf
Příloha č. 2 - 01-2019181 SK Hranice - 100. let organizovaného fotbalu v Hranicích.doc
Příloha č. 3 - Žádost - HRA - Pokoř své Hranice.pdf
Příloha č. 4 - 01-2019182 - Hranická rozvojová - pokoř své hranice.doc
Příloha č. 5 - Žádost - Cantabile - THE SINGING WORLD.pdf
Příloha č. 6 - 012019178_Cantabile_Petrohrad.doc

6

7

8

9

10

11

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace – grantu na akci
číslo: 01-2019181
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
SK Hranice, z.s.
IČO: 49558218
Sídlo: Žáčkova 1442, 753 01 Hranice
tel.: 731 680 944
Statutární zástupce: Daniel Vitonský
Kontaktní osoba: Pavel Pumprla
tel.: 731 680 944
Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce) Žáčkova 1442, 753 01 Hranice

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: ........,- Kč, slovy: ..........korunčeských
na účel: 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích, na dobu od 01. 01. – 30. 11. 2019 schválené
usnesením Zastupitelstva města Hranic ..................................
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: materiál, nájmy, ubytování,
stravování, honoráře, atrakce s obsluhou, odměny pořadatelům, rozhodčím, odměny a ceny
účastníkům, bezpečnostní služba, mobilní WC a bariéry, služby, fotodokumentace, OSA, propagační
materiály, reklamní a tiskové služby, plakáty.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. 2019. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2020. Úplné znění Grantového programu města Hranic je pro
příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce
dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce 2020 nejpozději do 15. 1. 2020 na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
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IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic ...........................
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Daniel Vitonský, předseda
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace – grantu na akci
číslo: 01-2019182
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Hranická rozvojová agentura
IČO: 75122243
Sídlo: Tř. 1. Máje 328, 753 01 Hranice
tel.: 733 137 754
Statutární zástupce: Michaela Škrobánková
Kontaktní osoba: Michaela Škrobánková
tel.: 733 137 754
Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce): Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: .....,- Kč, slovy: .........korunčeských na
účel: Pokoř své Hranice 2019, na dobu od 01. 01. – 30. 11. 2019 schválené usnesením Zastupitelstva
města .......................
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: organizační zajištění a příprava
akce, půjčovné a nájemné, reklama a propagace, poplatek OSA, materiál, služby.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. 2019. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2020. Úplné znění Grantového programu města Hranic je pro
příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce
dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce 2020 nejpozději do 15. 1. 2020 na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
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6. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic ..............................
8. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
10.Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Michaela Škrobánková, ředitelka
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – grantu mimo grantové řízení na akci
číslo: 01-2019178
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Pěvecký sbor Cantabile z.s.
IČO: 22662154
Sídlo: Hromůvka 1893, 753 01 Hranice
tel.: 775 171 021
Statutární zástupce: Markéta Lásková - předsedkyně
Kontaktní osoba: Markéta Lásková
tel.: 775 171 021
Adresa kontaktní osoby: Hromůvka 1893, 753 01 Hranice
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: 150.000,- Kč, slovy:
jednostopadesáttisíckorunčeských na účel: Mezinárodní soutěž pěveckých sborů „THE SINGING
WORLD“ v Petrohradu v Rusku, na dobu od 01. 01. – 30. 11. 2019 schválené usnesením ../2019 – ZM
.. ze dne 25.4.2019
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: doprava, ubytování, stravování,
startovné, pojištění, vízum
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. 2019. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2020. Úplné znění Grantového programu města Hranic je pro
příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce
dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce 2020 nejpozději do 15. 1. 2020 na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
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IV. Závěrečná ustanovení
11.Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ../2019 – ZM .. ze dne 25.4.2019
12.Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
13.Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
14.Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Markéta Lásková, předsedkyně
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