VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE ČÍŽKOVICE
č.
Obec Čížkovice
se sídlem Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČO: 00263486
zastoupena Mgr. Arnoštem Waschtou, starostou
číslo bankovního účtu: 4629471/0100, vedeného u Komerční banky,
jako poskytovatel na straně jedné
a
………………………………….
se sídlem ……………………….. , 411 12 Čížkovice
IČO:
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v ……………… pod sp. značkou ……
zastoupený …………………………, předsedou
číslo bankovního účtu: …………………………, vedeného u ………………………………………….
jako příjemce na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čížkovice
(dále jen smlouva)

Preambule
Obec Čížkovice vytvořila systém poskytování dotací z rozpočtu Obce Čížkovice s cílem podpořit
kulturní, sportovní a sociální prostředí v Čížkovicích a v souladu s tímto systémem, při respektování
jeho pravidel stanovených Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu obce Čížkovice
a při zachování jeho smyslu a cílů smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v níže uvedeném znění, když
příjemce má zájem o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čížkovice v souladu s výše popsaným
systémem Obce Čížkovice a poskytovatel má zájem příjemci dotaci za níže sjednaných podmínek
poskytnout.
Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění.

Článek I.
Předmět smlouvy
Výše a způsob poskytnutí dotace
1.

Na základě řádné žádosti příjemce o poskytnutí dotace rozhodla Rada obce Čížkovice na svém
zasedání konaném dne ………………… o tom, že Obec Čížkovice poskytne příjemci za níže
uvedených podmínek dotaci v celkové výši ………………..Kč a o uzavření této smlouvy.

2.

Poskytnutí dotace dle této smlouvy je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.

3.

Poskytovatel na základě této smlouvy a za podmínek níže uvedených poskytuje příjemci dotaci
v celkové výši ……………Kč (slovy: …………… korun českých).

4.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v celkové výši ……………Kč nejpozději do 15 dnů ode
dne podpisu této smlouvy a to bezhotovostním převodem, na bankovní účet příjemce, č. účtu:
……………………………, vedený u ……………………………

Článek II.
Účel dotace a podmínky použití dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci výše popsanou dotaci výlučně
na činnost v roce 2020.

2.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci výše popsanou dotaci na období roku
2020; tj. období celého kalendářního roku 2020 je dobou, v níž má být dosaženo účelu, pro který
je na základě této smlouvy poskytována příjemci dotace.
Dotace musí být příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 využita pouze v souladu
s výše popsaným účelem použití dotace.

3.

Není-li poskytovatelem výslovně stanoveno jinak, nelze dotaci poskytnout na:
a) technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
b) opravy a rekonstrukci nemovitostí,
c) pořízení investic,
d) daně a odvody,
e) platy nebo mzdy zaměstnanců žadatele nebo členů organizace, který o dotaci žádá
f) nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisejí s vlastním předmětem činnosti,
g) úhradu stáží do zahraničí,
h) koupi automobilů a jiných motorových vozidel,
i)

leasing,

j)

financování podnikatelských a výdělečných aktivit

k) nákup alkoholu, cigaret a jiných návykových látek
l)

osobní vybavení členů organizace vyjma dětí a mládeže ekonomicky neaktivních.
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4.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k výše sjednanému účelu a pouze za splnění výše
uvedených podmínek.

Článek III.
Základní povinnosti příjemce
1.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k výše sjednanému účelu.

2.

Příjemce je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace v souladu s podmínkami této
smlouvy.

3.

Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její příslušnou část, pokud mu tato povinnost
vznikne na základě této smlouvy nebo na základě obecně závazných právních předpisů.

4.

Příjemce je povinen vést v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele řádně a odděleně.

5.

Příjemce je povinen nejpozději do 15. 01. 2021 předložit poskytovateli finanční vypořádání
dotace a to za podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy.

6.

Příjemce je povinen sdělovat poskytovateli pouze pravdivé a úplné informace jakkoli související
s poskytnutím dotace dle této smlouvy. Příjemce tímto výslovně prohlašuje, že v žádosti
o poskytnutí dotace, při jednání o uzavření této smlouvy a v této smlouvě, uvedl pouze pravdivé
a úplné informace. Smluvní strany výslovně dohodly, že uvedení jakýchkoli nepravdivých
a neúplných informací ze strany příjemce bude poskytovatelem považováno za hrubé porušení
rozpočtové kázně.

Článek IV.
Další povinnosti příjemce
1.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly nakládání
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto
smlouvou, kontroly dodržování podmínek této smlouvy a kontroly plnění povinností příjemce
z této smlouvy a předložit při kontrole všechny požadované účetní záznamy, účetní knihy a jiné
doklady týkající se čerpání dotace.

2.

Příjemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnost, že ztratil oprávnění
vykonávat činnost, k níž se touto smlouvou zavázal.

3.

Příjemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnost, že vůči příjemci
bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
ve znění pozdějších předpisů.

4.

Příjemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnosti o tom, že příjemce
vstoupí do likvidace (dojde ke zrušení příjemce s likvidací) nebo že příjemce změní právní formu
nebo že dojde k přeměně příjemce.
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Článek V.
Finanční vypořádání dotace
1.

Příjemce je povinen nejpozději do 15. 01. 2021 předložit poskytovateli finanční vypořádání
dotace, kterým se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace a o vrácení nepoužité
části dotace do rozpočtu poskytovatele.

2.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace písemně, a to ve formě
Zprávy o využití poskytnuté dotace a kopií účetních dokladů.
Zpráva o využití poskytnuté dotace se podává na předepsaném formuláři, který je umístěn
na webových stránkách Obce Čížkovice www.cizkovice.cz. Příjemce je povinen na předepsaném
formuláři vyplnit všechny předepsané náležitosti a opatřit formulář razítkem a podpisem
statutárního zástupce organizace, za kterou je zpráva podávána.
Jako přílohu předepsaného formuláře potom příjemce dotace předloží kopie prvotních účetních
dokladů (paragon, faktura, vstupenka, jízdenka apod.) souvisejících s vyúčtováním dotace a kopie
dokladů o skutečném uhrazení požadovaných nákladů (bezhotovostní platby musí být doloženy
výpisem z bankovního účtu prokazujícím příslušnou platební transakci, hotovostní platby je nutno
doložit výdajovým nebo příjmovým pokladním dokladem, paragonem apod.).
Zpráva o využití poskytnuté dotace a kopie účetních dokladů musejí být příjemcem poskytovateli
ve výše stanovené lhůtě předány přes podatelnu poskytovatele, rozpočtáři Obecního úřadu
Čížkovice, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovní licence.

3.

Pokud příjemce nejpozději do 15. 01. 2021 nevyužije poskytovatelem na základě této smlouvy
poskytnutou dotaci nebo její kteroukoli část k účelu sjednanému touto smlouvou (tj. pokud
poskytnutou dotaci v roce 2020 nevyčerpá a nevyužije k účelu, k němuž byla poskytnuta); nebo
pokud příjemce, ať už z jakéhokoli důvodu, nejpozději do 15. 01. 2021 nepředloží poskytovateli
výše, v článku V. odstavci 2 této smlouvy, popsané finanční vypořádání dotace (tj. Zprávu
o využití poskytnuté dotace a kopie účetních dokladů), dopouští se příjemce porušení rozpočtové
kázně s důsledky popsanými v ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

4.

Příjemce je povinen nepoužité peněžní prostředky z dotace poskytovateli vrátit bezhotovostním
převodem na bankovní účet poskytovatele a to:


na č. účtu: 4629471/0100, vedeného u Komerční banky.

a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro předložení
finančního vypořádání dotace, to vše v souladu s podmínkami této smlouvy.

Článek VI.
Ukončení smlouvy
1.

Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele, a to za podmínek dále stanovených.

2.

Vypovědět tuto smlouvu je oprávněn pouze poskytovatel, a to písemnou výpovědí adresovanou
a doručenou příjemci, přičemž poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z níže uvedených
důvodů. Ve výpovědi smlouvy musí být uveden výpovědní důvod.
Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením dotace, tak i po proplacení
dotace.
4

Výpovědní lhůta činí třicet dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi příjemci.
3.

Tuto smlouvu může poskytovatel vypovědět pouze z následujících důvodů:


příjemce použije dotaci k jinému účelu, než účelu uvedenému v této smlouvě



příjemce neumožní poskytovateli (respektive jím pověřenému pracovníkovi) provedení
kontroly hospodaření příjemce s dotací



příjemce nepředloží poskytovateli účetních knihy a příjmové a výdajové doklady, jakož
i neposkytne další potřebnou součinnost kontrolnímu orgánu poskytovatele



příjemce neprovede a nepředloží poskytovateli finanční vypořádání dotace v souladu
s článkem V. této smlouvy



příjemce ztratí oprávnění vykonávat činnost, k níž se touto smlouvou zavázal nebo dojde
k zániku příjemce



příjemce poruší jakoukoli svoji povinnost stanovenou mu touto smlouvou nebo poruší
jakoukoli povinnost stanovenou mu obecně závaznými právními předpisy



příjemce svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů



příjemce poruší pravidla veřejné podpory



vůči příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů



příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy



příjemce vstoupí do likvidace



příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory

4.

V případě, že poskytovatel tuto smlouvu vypoví před poskytnutím dotace, příjemci nárok
na vyplacení dotace nevzniká a příjemce se poskytnutí dotace nemůže platně domáhat.
V případě, že poskytovatel tuto smlouvu vypoví po poskytnutí dotace, vzniká příjemci povinnost
vrátit poskytovateli celou částku poskytnuté dotace, a to bezhotovostním převodem na bankovní
účet poskytovatele, číslo bankovního účtu: 4629471/0100, vedeného u Komerční banky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi příjemci.

5.

Dojde-li k ukončení této smlouvy na základě vzájemné dohody poskytovatele a příjemce,
je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou poskytnutou dotaci bezhotovostním převodem
na bankovní účet poskytovatele, číslo bankovního účtu: 4629471/0100 vedeného u Komerční
banky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu dohody oběma
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky poskytovateli nevrátí v souladu s tímto
článkem, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Sankční ujednání
1.

Příjemce výslovně 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.

2.

Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků nebo zadržení
peněžních prostředků) bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Smluvní strany ujednaly, v návaznosti na ustanovení § 10a, odstavec 6, zákona č. 250/2000 Sb.,
že prodlení příjemce s předložením finančního vypořádání dotace příjemcem poskytovateli
nepřesahující 15 kalendářních dnů, bude považováno za méně závažné porušení smluvních
podmínek a za porušení méně závažné podmínky této smlouvy, přičemž za toto porušení se uloží
odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků, a sice odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5%
z celkové výše dotace.

4.

Smluvní strany ujednaly, v návaznosti na ustanovení § 10a, odstavec 6, zákona č. 250/2000 Sb.,
že prodlení příjemce s předložením finančního vypořádání dotace příjemcem poskytovateli
přesahující 15 kalendářních dnů a nepřesahující 30 kalendářních dnů, bude považováno za méně
závažné porušení smluvních podmínek a za porušení méně závažné podmínky této smlouvy,
přičemž za toto porušení se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků, a sice odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 10% z celkové výše dotace.

5.

Smluvní strany ujednaly, v návaznosti na ustanovení § 10a, odstavec 6, zákona č. 250/2000 Sb.,
že prodlení příjemce s vrácením nepoužitých peněžních prostředků poskytovateli přesahující
15 kalendářních dnů a nepřesahující 30 kalendářních dnů, bude považováno za méně závažné
porušení smluvních podmínek a za porušení méně závažné podmínky této smlouvy, přičemž
za toto porušení se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků, a sice odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 10% z celkové výše dotace.

Článek VIII.
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací
1. Příjemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli skutečnosti o tom, že dojde
či došlo ke zrušení příjemce s likvidací (že příjemce vstoupil do likvidace) nebo že u příjemce
dojde k přeměně.
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Článek IX.
Závěrečná ujednání

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

3.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

5.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení
a příjemce druhé vyhotovení.

6.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a skutečné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

7.

Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této smlouvě bylo schváleno Radou Obce Čížkovice
dne ……………… usnesením č. …………………..

8.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Obce Čížkovice dne ……………….. usnesením
č. ………………………….

V Čížkovicích dne ………………

za poskytovatele
Obec Čížkovice
.................................................
Mgr. Arnošt Waschta
starosta

V Čížkovicích dne ……………….

za příjemce

.................................................
předseda
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