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 Krajského soudu v Ústí n/L, pod sp. značkou ……
zastoupený …………………………, předsedou
číslo bankovního účtu: …………………………, vedeného u ………………………………………….
jako příjemce na straně druhé
uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších rozpočtů, 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.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1.

Na základě řádné žádosti příjemce o poskytnutí dotace rozhodla Rada obce Čížkovice na svém
zasedání konaném dne 01. 06. 2020 o tom, že Obec Čížkovice poskytne příjemci za níže
uvedených podmínek dotaci v celkové výši ………………..Kč a o uzavření této smlouvy.

2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v celkové výši ……………Kč nejpozději do 15 dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 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 ……….v roce 20...

2.

Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky dotace na úhradu těchto uznatelných
výdajů v uvedeném členění:
a. …..
b. ….

3.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci výše popsanou dotaci na období roku
20..; tj. období celého kalendářního roku 20.. 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. 20.. do 31. 12. 20.. využita pouze v souladu s výše
popsaným účelem použití dotace.
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.
Originály prvotních dokladů označit „hrazeno z rozpočtu Obce Čížkovice ve výši ….. Kč“.

5.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2021 předložit poskytovateli finanční vypořádání
dotace a to za podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy.

6.

Příjemce je povinen prezentovat a uvádět na svých materiálech, webových stránkách, profilech na
sociálních sítí apod., že poskytovatel dotace Obec Čížkovice finančně přispívá na činnost
příjemce, případně na akci pořádanou příjemcem dotace. Toto příjemce předloží v rámci
finančního vypořádání dotace.
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7.

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.

8.

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.

Článek V.
Finanční vypořádání dotace
1.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 20.. předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace
dle čl. 5 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Čížkovice.

3.

Pokud příjemce nejpozději do 31.12.20.. 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 31.01. 20.. 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 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.
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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 Zastupitelstvem obce
Čížkovice dne 20. 04. 2020 usnesením č. 149/4/2020.

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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