í oč}
eřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
č, )50,'2000 Sb., o rozptlčltn,ý,c,h prul,itllech ti:entních rozprlčlů,§ 85 zákona
obc,ích a § /59 a núsl. :ťikona t'. 500i2()01 Sb., správníllo řáctu
ttzayřená níže. uyedcného clne, ntěsíce a roktt
11l eZ l
sllt

l t ty

t

t

i

ttt
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tll l

č. 128/2000

Sb.,

i

Obec Dříteč
se sídlerrr: Dřítečl l6. 533 05 Dříteč
tČo: oozl:s+o
Bankovní spojení: Československá obchodrrí barrka, a.s., čísloťrčtu:260 339 916/0300
zastoupena: Jozefem Petretrcem. starostou
dále také jako ..poskytovatel"
a

ZELENÝ DoMEČEK z.s.

spo|ek zapsaný ve spolkovénl rejstříku vedeném u Krajskélro soudu v Hradci Králové, sp.zn.L9957
IC 03633993
sídIo Dříteč199. 533 05 Dříteč
zastoupený Bc. Lerrkou Voigts. prezidentkou

enlailové spojení hardmok73@gmail.com
baItkovttí spojení
č. ú. 1 1 5-1622030217 10100

dále také.jako ..příjemce"

Článet I.

Předmět smlouvy, účeIdotace
1.

2.

Předrlětern této smlouvy je poskytrrutí peněžníchprostředků ze strany poskytovatele příjemci na
základějeho individuální žádosti z rozpočtr_r obce Dřítečve formě dotace (dále ,,dotace") na účel
stanovený a určený v odst. 2 tohoto článku snllouvy.
Příjemce dotace je povinen použítdotaci na činnost spolku v roce 20lB. Poskytnuté finanční
prostředkv nesmí být použity kjinému ťrčelua rnusí být použity pouze v souladu s písemnou
žádostí příjemce (tj. mimo .iiné k pokrytí nákladů na organizaci kulturní akce - benefičního
konccrtu či organizace spotlovně-společenské události v rámci akce pořádané pro rodiny s dětmi
ze Dřítče).
Poskytovatel si v této souvislosti r,yhrazuje. že dotace nesmí být použita k úhradě darů a r,lrdajů,
které nesouvisejí s činnostípříjemce.

_],

Příjenrce dotaci přijímá azavazuje se, že činnost uvedenou v odst.2 tohoto článku smlouly bude
realizovat na svotl vlastní zodpovědrrost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této
snllouv1,. když je povinen plnit povinnosti pro něho z této smIouvy vyplývající.

článet< It.
Výše a způsob čerpánídotace, časovépoužitídotace

1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši l0.000,- Kč (slovy: desettisíckoruněes\ých)
31.5.2018.

a to do

I
bankoirlíIro přeroclu tla írčetpříience uvederlj,
Dotace bude posk,vttluta formort bezhotovosttlího
v záhlaví této srlllouvy,

2.

příjenlce.je povilletl
do 1 5.1 2.201 8.

_].

vyčerpat dotaci v souladu s

ítčclenlstatroyelrý,t-tl touto strllcltri,otr nejpozdě.i

i

rozporu Stouto SI1llou1,ort tlebo nell,čerpá

případě" že příjcmce použije finančníprostřeclk},\i
účelnejpozději do l5,12,2018_,je povirlerr
r,šechrry,poskytnrrté finančr-ríprostředkf no ,,ono,,!ný

4. V

vrátitposkl.tovatelitakovéfinančrríprostředkl.bezlrotol,ostnímbarrkovnínlpř.erodenlrlaťtče1
nejpozději cto 30 dnťr od doručenípíseInné
posky,to,atele u,ederrý r, záhlaví této stnlouvy: a to
výzl,,v poskt,tovatele k jejich vrácení,

článek III,
Vyúčtovánía vypořádání dotace
vyúčtovánípoužitícelkově poskytrrLrté
Příjenlce _je pol,inen předlož_it poskytovateli přehledné
dotace ne.ipozději do 15.12.20i8,
fotokopie ťrčetrríchdokladťr,
k vyťrčtor.árlíje přiiemce povinen přei1ložit 1, jednom vylrotovení
budou doloženy výpisy z bankovního
týkajícíclrse vy,užitíposkytnuté dotace..ue"tni doklady
buáe zřejmé, že účetnípříjrnový doklad
účtu.výpis,, z poklaálríhá deníku apod., z 1,1ic|,ň
zaúčtovánýa v.vužity na poskytnutou dotaci,
(poskl,trlLrtí clotace) u úe",nídoklady výdajové byly
nesmí
smlouvou se nesrní dublovat, příjenlce
Doklady, prokazL{íci použitíclotace v soularlu se
předložit dtrplicitrrě použitelnédoklad,v,

2.

vyúrčtovánírlotace, nepoužije poskytnutou
případě, že př,íjemce nedodržítermín předložení
nebo
p.auo požadovat vrácení dotace v plné výši
dotaci ke stanovetrému účelu,má poskvtouui.t
nebo
pouin"n vrátit poskytnuté peněžní prostředky
v její části. př-íjernce dotace je v tomto připaJe
Oart ao :O-ti clnťt po výzvě poskytovateli dotace,

v

;";iór-r

čtánetr IV,
Kontrolao sankce
1.

2.

J.
4.

o finančníkontrole ve veřejné správě a o
Poskytovatelje v souladu se zákonemó.320l2O01 Sb,,
předpisů, oprál,,něn provádět u příjemce kontrolu
zrněně rrěkterých zákonů, ve znění po.d§jSictr
'
dodržování ustanovení této smlouvy,
úrčetnictví,případně aal!icn skutečrrostí orucieuji"ich
při provádění
příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti

podle této
porušení
_povinností
podpisem této snrlouvy bere na vědomí, že každé
č,
kázně t]le ustanovení § 22 zákona 250/2000
smlouvy je považováno za porušení rozpočtové
ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve výši neoprávněně
je oprávněn požaclovat úhradu odvodu ,u'po.uÍ"nírozpočtovékázně
použitých nebo zadržerrých prostředků,
je příjenrce povinen zaplatit penále ve výši
Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtovékázně
do výše tohoto odvodu,
l promile z částky odvodu zakaždý der_r prodlení, nejvýše všakje poskýovatel oprávněn smlouvtt
pr'i;","""
V případě závažného porušení smlouvy ,;-.i.uny
následu.lícírn po dni, kdy byla písernná
vypovědět a to ve lhůt! 2 měsíců,rt".a poln" uczet'anem
vrátit
příjemci doručena, příjernce je pak povinen
a odůvodněná výpověd,ze strany post<ytovatele
p*kytnutou doiaci do 7 dnů po uplynutí výpovědní doby,

}iln};

\

Článek V.
zár,ěrečná ustanovení
l

.

2,
3.
1.

Vzá|enná práva a povitlttosti snlluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí
př-íslušnými právnínri předpisi. ze.jnlétla zákollerrr o rozpočtovýclr pravidlech územníchrozpoČtti
a správttítn řáden.

zbr.,tečrléhoodkladu itlforrlovat poskytovatele o své přerněně (fÚzi.
rozclělení apocl.) či vstupu do likvidace, V případě přerněny, příjernce přecháze.jí práva a
poviIlnosti z 1é1o stnlouv), na právního rrástupce.

Příjemce

je pol,inen bez

Příjcmce bere na vědorní. že tato slnlouva, jakož i dalšídokunrenty s plněním této srnlouvy
související, které má či bLrde mít poskytovatel k dispozici, jsoLr informacemi, které je
poskytovate| povinen poskytnout žadatelůln,popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb..

o svobodnétn přístupLr k informacítn. ve znění pozdějších předpisťl.
I]říjernce bere na věclomí, že v případě zjištění závažrtých nedostatkŮ při Čerpání dotace. vČetně
rlecloc'lržer,ítermínu odevzdání vyúčtováníposkytovarrých peněžníchprostředkŮ, je poskYtovatel

oprávněrr vyloLrčit v následLrjících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace zprostředkŮ

5.

6.
7.
8.
9,

poskl,tovatele.

Stllloul,a rnůžebýt měněna či doplr'rována pouze písenrnýnri, vzestupně číslovanýmidodatkY
podepsanÝnli oprávněnýni zástupci obou smluvních stran s předcházejícím souhlasen-l
zastupitelstva obce, Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce,
sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postaČÍpísernné
,.,ztlárnení o změně, které v případě změny bankovního účtupříjemce musí být doloženo kopií
stllloltrv o zřízeníírčtu.
-I-ato
srnlouva je vyhotovena ve dvou stejnopiseclr, znicllž po jednom stejnopisu obdržíkaždáze
srrlltrvních stran.

Snllul.ní strany shodně prohlašují. že jsou způsobilé k tonruto právnímu jednánÍ, Že si smlouvtl
před jejírn podpisem přečetly, rozumíjía s jejírn obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a
rážnč.Na důkaz výše uvederrého připoju.ií své vlastnoručnípodpisy.
Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsaženýclr v této smlouvě.
Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce
Dříteč. usnesením č.112017 drre 20.12.2011.

Ve Dřítčidne 8. ledna 2018
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ZELENÝ DOMEČEK z.s.

.

Bc. Lenka Voigťs, prezidentka

