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Obec Dříteč
se sídlem: Dřítečl l6. 533 05 Dříteč
IČo: 00273546
Bankovní spojení: Československá obchodllíbanka, a.s., čísloúčtu:260 339 9l610300
Zastoupena: Jozefenl Petrencem, starostou
dále také jako ,.poskytovatel"
a

Občanskó sdruženílŘÍtEČ,z.s.
spolek zapsaný ve spolkor,ém rejstříku vedeném u Krajského soudu v HradciKrálové, sp.zn. L 6539
IČ 22684689
sídlo Dříteč49, 533 05 Dříteč
zastoupený Mgr. Zlzanou Shárrělovou. předsedkyní správní rady
emailové spojení osdritec@sezna[.cz
č. í.22818,/26210300
bankovní spojení
dále také jako ,,příjemce"

Článek I.
Předmět smlouvy, účeldotace
1,

2.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžníchprostředkťr ze strany poskytovatele příjemci na
základějeho individuální žádosti z rozpočtu obce Dřítečve fornrě dotace (dále,,dotace") na Účel
stanovený a určený v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
Příjemce dotace je povinen použítdotaci na činnost občanského sdružení v roce 20l8. Poskytnuté
finančníprostředk1, nesmí být použity kjinému účelua musí být použity pouze v souladu
s písemnou žádostí příjernce.

Poskytovatel si v této souvislosti vylrrazuje, že dotace nesmí být použita k úhradě darŮ a výdajŮ,
které nesouvisejí sčinností, pro který byl spolek příjemce založen (tj. organizace a zajišťování
volnočasových aktivit občanůobce Dříteča okolníclr obcí, kam mimo jiné spadá i úhrada odměn
lektorů kursů a kroužků,úhrada rrájemného za pronájem prostor atd.).
J.

Příjerncedotacipřijímá azavazuje se,žeČinnostbuderealizovatnasvouvlastnízodpovědnost,v
souladu s prár,ními předpisy, podmínkarr-ri této smlouvy, když je povirren plnit povinnosti pro
něho z této snllouvy vyplývající,

čtánek II.
Výše a způsob čerpánídotace, časovépoužitídotace
1.

Poslq,tovatel poskytne příjemci dotaci ve
sedmdesátpěttisíckorunčes§ch) ve 2 částech a to následovně

výši

75.000,-

Kč

(s|ovy:

j,201 8 a

a)

40.000.- Kč do

b)

35.000-- Kč do 30,6,201B,

2.
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Dotace br_rde poskyttluta
v záhlaví této stllouv1,,

fort_t-lou

účetpříjernce trlederl(
bezhotovosttlího batlkorrlího přeyocltl tla

tottto st'lllclrrvoir ne'iPozdČji
příjenrce je povitrerl yvčerpat dotaci v soulaclu s ťlčelenl StalloYeI1\'lll

1

].

do

] 5,1

2.201 8.

Vpřípadě'Žepříjerncepoužijeflnančníprostř.edkl'vrozporuStoutosmlouvounebonevy-čerpá
je povirren
stanouenj,účel nejpozději do 15,12,2018"
všechrry poskytnuté flnančníprostředky,-,a
účet
bezioto,ostnítn bankovnínr převodenr na
vrátit poskyto,ateli takové firTančníprostředky
písenrné
to nejpozději do 30 dnťr od dorLrčení
poskytovatele uuedený v záhlaví teto'smlo"vliu
výz-vy poskytovatele k jejich vrácení,

4.

článek lll,
Vyúčtovánía vypořádání dotace
Příjencejepovinenpředložitposkytovatelipřelrlednél.vúčtol,árrípoužitícelkověposkytnr'rlé
dotace nejpozději do l5.12,20l8,
jedrrom vYhotovení fotokopie účetníchdokladtr,
K vyúčtováni 3" pri.;",-,r"" pouin",-, předložit v
dokladl,budou c1oloženy výpisl,z battkorníhcl
týkajícíchse qružitíposkytnuté,dotace.,úe"tni
buáe zřejrné, že účetnípří_jrnor! doklad
úrčtu.výpisy zpoklaáníhá deníku apod_--)'"i,nz
dotaci
zaúčtovánýa v.v-užity na poskltlrutou
(poskytnutí clotace) u te"rni doklady uyau.loue byly
tlestllt
příjenlce
se srr,louvou se nestrrí dublo,at,
Doklady prokazující použitírlotace v souladu

1.

2.

předložit áuplicitně použitelrrédoklady,

vyúčtovánídotace, nepoužije posk\tlllltotl
případě. že příjemce nedodržítermín předložení
požadovat vrácení dotace l,plné rlši nebo
dotaci ke stanovenérnu účelu,nTá poskyolui"rp,.auo
prostředk1, nebo
já v tomto pr,p"Jc p|uin"n vrátit poskytnuté peněžní
v její části. příjemce dotace
jO-ti dnů po výzvě poskytovateli dotace,
eart ao

v

a

1.;i.r-,

článek lV,
Kontrola, sankce
1.

2.

správě a o
Sb,. o finančníkontrole ve veřejné
Poskytovatelje v souladu se zákonenč.3201200l
oprávněn provádět u příjemce kontrolu
změně některých zákonů, ve znění p"rae;sřrl nre{9i;1,
dodržovárrí ustanovení této smlouvy,
účetnictví,případrrě dalších skutečrrostí*'"r.,cie'',.'i"ich
součinnosti při provádění
příjernce je povinen poskytrrout poskytovateli veškerou nutnou

každéporušení_p_ovinností podle této
podpisern této smlouvy bere na vědomí, že
kázně dle ustarlovení § 22 zákona č,250/2000
smlouvy je považováno za poruš"ni l"o.pootové
předpisů,.a poskl,tovatel
pravidlech,ir"*ni.rirozpočtů, ve znění pozdějších

[?iiliil;

Sb,, o rozpočtoqlch

3.

4.

ve výši rreoprár,něně

rozpoitové-kázrrě
oprávněrl požadovat úhradu odvodu ,u'po,uš,ní
pouiit,ri"t-, nebo zadržených prostředků,
je příjernce povinen zap|atit perrále ve l,ýši
za prodlerrí s odvodem za porušenírozpočtovékázně
tolroto odvodu,
,1"n |.odl"ni, neivýse však do výše
1 promile z částty oávodu )u každý
oprávněn smlouvu
je
poskytovatel
prij"""
V případ é závažného porušení .,]]louuy Ze Strany
uei9l'a"".i nas-ledujiciin po dni, kdy byla písemná
vypovědět a to ve lhůt; 2 měsíců, tt"ra pJen"
příjemce je pak povir-ren ,rátit
příjemci doručena,
a odůvodněná výpor,ěd,ze strany porryáuu*le
doby,
poskytnutou doiaci do 7 dnů po uplynutí výpovědní

je

Clánck V.
zálěrcčná ustanovení

].
2,
3.

Vzájenlná právir a por.,innosti sInluvtlícll strarl l,islovně neupravené t,této snrlouvě se řídí
příslušnýrni právrrírni předpisy,. zc.jtlléna zákollct-n o rozpočlor,Ých pravidlecll ťtzemních rozpočtťl
a správníIn ř,ádcrn.

PříjeIncc je povinen bez zbytečrlého odkladu infbnlol,at posky,tovatele o své přerněně (fúzi,
rozdělení apod.) či vstr,rpu do likvidace, V případčpř-eměn1. příjenlce přecházejí práva a
povinnosti z této smlouvy lla právního nástupce.
Příjerncc bere na vědonlí, že tato slTlouva, jakož i dalšídokLrrnenty s plněnínl této stlllouvy

4.
5.

ící,které lná či bude nlít poskytovatel

k dispozici, jsou infonnacemi. ktcré je
poskytovatel povinen poskytnout žadatelům,popř. zveřejnit, na základě zákona č, 106/1999 Sb.,
o svobodnérl přístr.rpr-r k infbrmacíIn. vc znění pozdě.iších předpisů.
Př,íjernce bere na vědomí, že v případě zjištění závažrtých nedostatkťt při čerpánídotace, včetně
nedodrženítert-tlínu odevzdání vyťrčtor,áníposkytol,aných penčžltíchprostředků, je poskytovatel
oprávněn vyloučit v následujícíclr dvor_r letech jeho žádosti o poskytnutí dotace zprostř,edkŮ
poskytovatele.
Stnlouva můžebýt rněněna či doplriována pouze písemnýrni, r,zestupně číslovanýrnidodatky
souvisej

podepsanýrni oprávněnými zástupci obou srnluvních stran

s

předcházejícím souh|asem

zasttrpitelstva obce. Dodatek se neuzavírá v případě ztněny názvu příjernce, statutárního zástupce,
sídla či barrkovnílro účtukterékoli ze slnluvních stran. V takovóm případě postačípísemné

oztiámení o změně. které v případě změny barrkovnílro účtupříjemce musí být doloženo kopií

6.
,.
B.
9.

strllottyr,, o

zřízeníúčtr.r.

Tato srnlouva_je vyhotovella ve dvou stejnopisech, znichž po jednonl stejnopisu obdržíkaždáze
srtl lur rl ích stran
SrlllLlrtlí strall), shodně prohlašují, že jsor.r způsobilé k tomuto právnímu jedlrání, že si smlouvu
před jejím podpisern přečetly, rozunlí.iía s jejírn obsahenl souhlasí, a že ji uzavírajísvobodně a
r ážně. Na dťrkaz výše uvedeného připojLrjí své vlastnoručnípodpisy.
.

Snllul,ní strany bezvýhradně soulrlasí se zveřejněrlím všech údajůobsažených v této smlouvě.
bylo schváleno zastupitelstvem obce

Posky,tnLrtí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených
Dříteč.usnesením č. 712011 dne 20.12,2011
.
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za ObčanskésdruženíPŘÍtPČ,z.s.
Mgr. Zuzana Shárrělová, předsedkyně správní

rady

