. Smlouva o poskytnutí dotace
podle ustanovení§ 10a zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Mašťov

sídlo: Mašťov, Náměstí 80
IČ: 00262021
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4221441/0100
zastoupené: JUDr. Drahomírou Novákovou - starostkou města
(dále jen „poskytovatel)

a
Linka bezpečí, z.s.

sídlo: Ústavní 95,181 02 Praha 8
IČ: 61383198
DIČ: CZ61383198
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 3856680/0300
zastoupená ředitelkou společnosti Soňou Petráškovou
(dále jen „příjemce")

I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci, na základě jeho žádosti ze
dne 30.112021 finanční podporu ze svého rozpočtu v níže sjednané výši (dále jen „dotace").
2. Poskytnutí dotace bylo v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, schváleno rozhodnutím zastupitelstva poskytovatele č. 1.10.2022 ze dne
2.2.2022.
3. Příjemce poskytnutou dotaci přijímá a zavazuje se ji použít pouze ke sjednanému účelu a
za podmínek této smlouvy.
li.
Výše a způsob čerpání dotace

1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých)

2. Poskytovatel se zavazuje poukázat příjemci dotaci na jeho účet uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.
Ill.
Účel dotace

1. Poskytnutou dotaci je příjemce, za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
oprávněn použít pouze za účelem poskytování krizových služeb dětem a mladistvým.

IV.
Podmínky nakládání s dotací

1. Příjemce není oprávněn převádět dotaci na jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud se
nejedná o přímou úhradu výdajů v souladu s čl. Ill této smlouvy.
3. Příjemce je povinen vést průběžnou evidenci všech plateb z prostředků dotace a tyto
platby řádně zaúčtovat ve svém účetnictví nebo daňové evidenci.
4. Příjemce je povinen finanční prostředky z dotace použít na úhradu svých výdajů, za
účelem uvedeným v čl. Ill této smlouvy nejpozději do 31.12.2022.
poskytnout originály těchto dokladů k nahlédnutí.

v.
Vrácení dotace a sankce

1. Jakékoliv neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako
dotace, bude představovat porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech") v takovém případě bude příjemce povinen vrátit část dotace ve
výši neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků, a to na účet
poskytovatele, nejpozději do 10 dnů poté, co bude poskytovatelem k vrácení dotace vyzván.
2. V případě porušení rozpočtové kázně bude příjemce povinen zaplatit poskytovateli penále
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu, ve
smyslu ustanovení§ 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech
3. Příjemce je dále povinen vrátit poskytovateli peněžní prostředky z dotace, u nichž ve lhůtě
podle čl. V odst. 1 této smlouvy nedoložil jejich řádné použití ve sjednané lhůtě a za sjednaným
účelem.
4. Příjemce je povinen vrátit dotaci a zaplatit penále na účet poskytovatele uvedený v záhlaví
této smlouvy.
VI.

Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech, občanským zákoníkem a
předpisy upravujícími hospodaření spolků, včetně předpisů upravujících vedení účetnictví.
2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi,
rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a
povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
3. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy
související, která má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je
poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
S. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.
6. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma stranami.
V Mašťově, dne 7.2.2022
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JUDr. Drahomíra Nováková
starostka
MĚSTO MAŠŤOV
Náměstí 80
431 56 Mašťov
IČO 00262021
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Soňa Petrášková
ředitelka Linky bezpečí z.z.

linka bezpečí
Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 00 Praha 8
IČ:61383198
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