VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
podle ustanovení §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a §85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

uzavřená níže uvedeného dne mezi těmito účastníky:

Obec Dolní Beřkovice, IČ: 00236799, se sídlem obecního úřadu Klášterní 110, Dolní Beřkovice
zastoupena starostou Miroslavem Hrdým
č. bankovního účtu: 3622-171/0100 u Komerční banky a.s.
(dále jen "poskytovatel")
a
Lenka Nová, nar. 4. 7. 1973, Tyršova 198, Dolní Beřkovice 277 01
č. bankovního účtu: 270773791/0300
(dále jen "příjemce")

I.
Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci, na základě jeho žádosti ze dne
7. září 2016 (dále jen "žádost"), veřejnou finanční podporu ze svého rozpočtu v níže sjednané
výši (dále jen "dotace").

2.

Poskytnutí dotace bylo v souladu s §85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno
rozhodnutím rady obce č. usnesení 10a/29/2016 ze dne 22. září 2016.

3.

Uzavření této smlouvy bylo následně v souladu s §85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
schváleno rozhodnutím rady obce č. usnesení 10b/29/2016 ze dne 22. září 2016.

4.

Příjemce poskytnutou dotaci přijímá a zavazuje se jí použít pouze ke sjednanému účelu a za
podmínek této smlouvy.
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II.
Výše a způsob čerpání dotace
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet 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.
III.
Účel dotace

1.

Poskytnutou dotaci je příjemce, za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
oprávněn použít pouze za účelem zajištění činnosti a vybavení skupiny mažoretek Dolních
Beřkovic, zejména na
a) startovné;
b) nákup šatů;
c) registrace;

2.

Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady, které bezprostředně nesouvisí s výše uvedeným
účelem, nebo které jsou ve značném nepoměru k hodnotě pořízeného protiplnění, a to zejména:
a) mzdové náklady, odměny;
b) investiční výdaje;
IV.
Podmínky nakládání s dotací

1.

Příjemce není oprávněn převádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o
přímou úhradu výdajů v souladu s čl. III.

2.

Příjemce je povinen provádět úhrady pouze na základě faktur (v případě bezhotovostní platby)
nebo na základě pokladních dokladů (v případě platby v hotovosti).

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. III. této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2016.
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V.
Vyúčtování
1.

Příjemce je povinen na základě vyžádání poskytovatele nejpozději do 31. 1. 2017 předložit
poskytovateli písemné vyúčtování dotace.

2.

Vyúčtování musí obsahovat rozpis vynaložených nákladů a jejich doložení fotokopiemi účetních
dokladů, faktur a výpisů z účtu v případě bezhotovostních plateb a pokladních dokladů v případě
platby v hotovosti. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout originály těchto
dokladů k nahlédnutí.
VI.
Kontrola

1.

Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu užití dotace prostřednictvím svého
finančního a kontrolního výboru nebo jiného svého orgánu. Za tímto účelem je oprávněn
požadovat předložení účetních dokladů a doložení dalších skutečností, osvědčujících
dodržování ustanovení této smlouvy.

2.

V případě, že poskytovatel zjistí v rámci kontroly jakékoliv porušení této smlouvy nebo
zákonných povinností příjemce, je oprávněn požadovat nápravu a dále pozastavit jakékoliv
platby podle této smlouvy nebo jiných smluv o poskytnutí dotací uzavřených mezi účastníky.

3.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při provádění
kontroly a tuto kontrolu umožnit a strpět.
VII.
Vrácení dotace a sankce

1.

Jakékoliv neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace,
bude představovat porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č.250/2000 Sb. a příjemce
bude v takovém případě povinen vrátit část dotace ve výši neoprávněně použitých nebo
zadržených 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 dále povinen zaplatit poskytovateli penále
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu, ve
smyslu §22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3

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.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
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, které 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, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a
vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá
ze smluvních stran.

6.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Dolních Beřkovicích dne 19. října 2016

Bc. Lenka Nová, vedoucí taneční skupiny mažoretek
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starosta obce Miroslav Hrdý

