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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. znění smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 – 4 tohoto usnesení

Příloha usnesení v elektronické podobě:
1. Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sportu
2. Smlouva o poskytnutí dotace - oblast volnočasových aktivit
3. Smlouva o poskytnutí dotace - oblast kultury
4. Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb



Důvodová zpráva:
Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, kulturya sociálních služeb

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s Právním odborem připravil
návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblastech podpory sportu, volnočasových aktivit,
kultury a sociálních služeb.

Smlouvy budou uzavírány mezi poskytovatelem Statutárním městem Ústí nad Labem
a příjemci dotací. Dotace budou poskytovány na základě rozhodnutí Rady města Ústí nad
Labem (výše požadované dotace do 50 tis. Kč) a Zastupitelstva města Ústí nad Labem
(výše požadované dotace nad 50 tis. Kč).

Vzory dotačních smluv obsahují vytečkované úseky, ve kterých bude docházet ke
změnám v souvislosti s žádostí o dotaci (příjemce dotace, účel poskytnutí, čísla usnesení,
čísla smlouvy a termínu vyúčtování). Dále v nich mohou být doplněna další ustanovení,
která budou vyplývat z potřeby jednotlivých kategorií dotačních programů nebo ze
zákona.

Smlouvy budou uzavírány v souladu s vyhlášenými dotačními programy v jednotlivých
oblastech podpory sportu, volnočasových aktivit, kultury a sociálních služeb a budou
navazovat na jednotlivé kategorie, do kterých si žadatelé budou podávat žádosti o dotaci.

Vzory smluv o poskytnutí dotací jsou předkládány Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; § 85, kdy
zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

· § 85 písm. c) „poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech
občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám působícím 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“;

· § 85 písm. j) „uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky,
o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku,
o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení“.

V souladu se  zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, došlo
k úpravám ve smlouvách o poskytnutí dotace.


