MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení - JUDO ŽELEZO
HRANICE, z.s.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí investiční dotace mimo grantové řízení JUDO ŽELEZO HRANICE, z.s. IČO 708
66 040, se sídlem Hranice I - Město, Hromůvka 1896 na zakoupení tatami ve výši 120.000
Kč.
T: 09. 11. 2017
O: Ing. Radomír Bradáč

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3419
pol. 5222
b) odd. § 6399
pol. 5901
ad a) navýšení položky
ad b) snížení rezervy
.
T:
O:

orj. 5 org. 30 00000 003300
orj. 16 org. 70 00000 000000

+120.000 Kč
-120.000 Kč

09. 11. 2017
Ing. Vladimír Zemek

3. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Hranice a JUDEM ŽELEZEM HRANICE z.s. dle
přílohy č.2. důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

T:
O:

09. 11. 2017
Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
RM dne 3.10.2017
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Důvodová zpráva:
Město Hranice obdrželo dne 25.9.2017 žádost JUDA ŽELEZA HRANICE, z.s. IČO 70 66
040, se sídlem Hranice I - Město, Hromůvka 1896 o příspěvek, mimo grantové řízení, na
zakoupení tatami ve výši 98.640 Kč.
Spolek obeslal firmy s poptávkou. Nejnižší nabídka na nákup 50 ks tatami 2m2 x 1m2 = 100
m2 činí včetně dopravy 123.300 Kč.
Požadovaná částka činí 80% z nabídkové ceny.
Svou žádost JUDO ŽELEZO HRANICE, z.s. odůvodňuje zhoršováním kvality tatami
způsobené přepravou, neustálým stěhováním a přenášením tatami - dále viz. příloha č.1.
Spolek pořádá dne 17.11.2017 Mistrovství ČR v judu kategorie mužů.
Z důvodu, že se jedná o příspěvek mimo grantové řízení je nutné schválit rozpočtové
opatření.
Rada města Hranic dne 3.10.2017 projednala žádost JUDA ŽELEZA HRANICE, z.s. a
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace (příspěvku)
mimo
grantové řízení ve výši 120.000 Kč.
Odbor správy majetku
Smlouva je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

finanční odbor

4. 10. 2017

Přílohy:
Zdůvodnění žádosti tatami.pdf
smlouva ZM.doc
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Výsledek
bod 2 návrhu na usnesení
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
č. SML/………./2017/OSM
I.Smluvní strany
Město Hranice
Sídlo:

Městský úřad v Hranicích, Hranice I – Město,
Pernštejnské nám 1., PSČ 75301 Hranice
IČO/DIČ:
00301311,
CZ 301311
zastoupeno:
Jiřím Kudláčkem, starostou
Číslo účtu:
č.ú. …………….. v.s
vedeného u Komerční banky Přerov a.s.
Kontaktní osoba:
Bc. Ludmila Bortlová, tel 581 828 233,
e-mail: ludmila.bortlova@mesto-hranice.cz
(dále jen poskytovatel)

a
ŽELEZO HRANICE, z.s.
Sídlo:
Hromůvka 1896, 753 01 Hranice I - Město
IČO/DIČ:
708 66 040, CZ 708 66 040
Zapsaná:
ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl L, vložka 4897
Zastoupena :
Mgr. Jakubem Horákem - předsedou
Číslo účtu:
č.ú. ………………………
vedeného u České spořitelny a.s.
Kontaktní osoba:
Marek Nádvorník, tel. ……………
e-mail:
( dále jen příjemce)

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na rok 2017 ve výši 120.000 Kč,
slovy: Jednostodvacettisíckorunčeských.
2. Dotaci podle předchozího odstavce je příjemce oprávněn použít jen k úhradě výdajů
na: 50 ks tatami 1m x2 m.

III. Závazky a povinnosti příjemce
1. Příjemce dotace se zavazuje uvést město Hranice jako poskytovatele dotace na
propagačních materiálech, publikacích, provozních řádech apod. pokud je příjemce
pořadatelem nebo spolupořadatelem. Příjemce je oprávněn při propagaci akce použít
znak města.
2. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které byla
dotace poskytnuta. Správnost použití poskytnutých prostředků jsou oprávněny
kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány, kontrolní zaměstnanci města.
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3. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit příslušnému odboru Městského
úřadu každou změnu své adresy, změnu osob oprávněných jednat jménem právnické
osoby a doložit kopiemi příslušných dokladů.
4. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu, na který byla dotace
poskytnuta.
5. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli, před případnou přeměnou
příjemce, či před zrušením příjemce likvidací, finanční vypořádání dotace a vrátit
nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele s písemným odůvodněním a to
v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele.
6. Po dobu 5 let od ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví nesmí být
s majetkem nijak nakládáno (prodej, darování, převedení na jinou osobu). Při
nedodržení této podmínky je žadatel povinen vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit
neprodleně zpět na účet města.
7. Pokud k přeměně příjemce či zrušení příjemce likvidací dojde ve lhůtě 5 let od
ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví je žadatel povinen
vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit zpět na účet města nejpozději do 1 měsíce ode
dne právní moci o vstupu do likvidace nebo nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu
projektu a přeměně společnosti do obchodního rejstříku.
8. Příjemce dotace předloží příslušnému odboru do 10.12.2017 vyúčtování v jednom
vyhotovení.
9. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
10. Příjemce dotace poukáže nevyčerpané prostředky v termínu do 20.12.2017 na účet
města viz záhlaví smlouvy.
11. Prostředky nevyúčtované v řádném termínu či prostředky použité jinak než bylo
uvedeno ve smlouvě o udělení poskytnutí a vyúčtování dotace, poukáže příjemce
dotace nejpozději do 31. 12. 2017 na účet města viz záhlaví smlouvy.
12. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví zajistit označení dokladů, které byly
hrazeny z prostředků dotace.
13. Příjemce dotace je povinen archivovat originály dokladů k vyúčtování po dobu 5 let a
na požádání příslušných kontrolních orgánů, kontrolních zaměstnanců města je
předložit ke kontrole.

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.
2. Za neoprávněné použití prostředků lze proti příjemci dotace postupovat podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění.
3. 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.
4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel a příjemce
obdrží každý jedno vyhotovení smlouvy.
6. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany jejím uzavřením, účinná je dnem
zveřejnění v registru smluv.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Hranic dne 12.10.2017
usnesením ……. – ZM … .
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz toho připojují
níže své podpisy.

V Hranicích dne………………….

…………………………..
Jiří Kudláček
Starosta

……………………………….
Mgr. Jakub Horák
předseda

V registru smluv zveřejněno dne:……………………………
ID smlouvy …………………………….
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