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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
Číslo 1/2022/FIN

Poskytovatel:
Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice
IČO: 275 808
Zastoupené: Bc. Davidem Hlaváčem, starostou města
(dále jen „poskytovatel“)
Číslo bankovního účtu: 27-1263091359/0800, Čs, as., pobočka Jilemnice

a

Příjemce:
CMJz.s.
Sídlo: Roztocká 500,51401 Jilemnice

( IČo: 229 09 052
Zastoupený: Petrou Zelinkovou, předsedkyní spolku
Číslo bankovního účtu: 2596 15039/0300, ČSOB, pobočka Semily
(dále jen „příjemce“),

společně jako „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí dotace:

či.‘
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Obecné ustanovení

1. Příjemce je spolkem, který je svou povahou zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní
osobností. Příjemce provozuje Informační centrum pro mládež Jilemnice v prostorách budovy čp. I
v Kostelní ulici v Jilemnici (dále jen „1CM“), přičemž tento provoz je ze své podstaty ztrátový.

2. Poskytovatel má zájem na řádném fungování 1CM, a proto na základě této smlouvy poskytne příjemci
dotaci na zajištění provozu 1CM (dále jen „dotace“).

čI.‘I
Účel dotace a její výše

I. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci výhradně na činnost informačního centra pro mládež v roce
2022.

2. Dotace je poskytována v celkové výši 160.000 Kč (slovy: Sto šedesát tisíc korun českých).

3. Poskytnutí této dotace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, a zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
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či. III
Podmínky čerpání dotace

1. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Dotace
musí být využita v rámci příslušného roku pouze na účel uvedený v Čl. II této smlouvy.

2. Dotace bude převedena na bankovní účet příjemce ve dvou splátkách takto:
1. splátka ve výši 80.000 Kč do 31. května 2022.
2. splátka ve výši 80.000 Kč do 30. září 2022.

či. Iv
Základní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen zajistit otevírací dobu 1CM minimálně od 12:00 do 16:00 od pondělí do pátku ato
v období září — prosinec 2022 (mimo období školních prázdnin). Příjemce se dále zavazuje
zorganizovat alespoň 2 příměstské tábory v délce 5 dnů v období školních prázdnin.

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli (finančníirni odboru města Jilemnice) závěrečnou zprávu o
využití dotace, která bude obsahovat i přehled organizovaných přednášek, besed, vzdělávacích a
volnočasových aktivit, které příjemce organizoval v daném roce. Příjemce je dále povinen zpracovat
finanční vypořádání dotace a spolu se závěrečnou zprávou tyto předložit nejpozději do 31. ledna 2023.

3. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou evidenci jejího
čerpání.

4. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli zrněnu všech identifikačních údajů v této
srn I ouvě.

5. Příjemce je povinen případnou nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na ten účet
poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.

ČI.V
Kontrolní ustanovení

1. 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.

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. I tohoto článku předložit kontrolním
orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se čerpání dotace.

3. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností, vyplývajících mu z této smlouvy, bude řešeno jako

porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Čl. VI
Důsledky nesplnění povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou, má poskytovatel
právo-od smlouvy odstoupit a od příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou mu pro tento případ stanoví,

poskytnutou dotaci či její poměrnou část vrátil.
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2. Pokud příjemce podpory použije poskytnuté peněžní prostředky (příp. jejich část) kjinétnu účelu, než
je uveden v článku II. této smlouvy, považují se tyto prostředky (příp. jejich část) za prostředky
neoprávněně použité a příjemce podpory je povinen je vrátit a zaplatit městu penále ve výši
odpovídající 0,1 % neoprávněně použitých prostředků za každý den následující po dni, kdy došlo
k neoprávněnému použití do dne jejich opětovného připsání na účet města.

Čl. VII
Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a že tato plně vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli.

2. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. V případě, že poskytnutá dotace je rovna nebo vyšší než částka 50.000 Kč, podléhá smlouva
zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/20 15 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od
jejího uzavření zveřejní poskytovatel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva město.

5. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Jilemnice usnesením č. 4/29ZM/22
ze dne 2. 3. 2022.

15, 03. 2022
V Jilemnici dne

Za poskyvatele:

Bc. David aváč
starosta města Jilemnice

V Jilemnici dne.

Zapříjemc7,j .

Petra elinlvá
předsedkyně spolku



‘4
‚ I. ‘


