Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku* (dotace*) z rozpočtu Obce
Vanovice

Evidenční číslo smlouvy: ……………….

Poskytovatel:

Obec Vanovice

679 36 Vanovice 132
tel/fax:
516465621
IČ:
00281191
bankovní spojení:
ČSOB Poštovní spořitelna
číslo účtu:
108911076/0300
jednající:
starosta obce p. Josef Pavlík
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Příjemce:
adresa:
tel/fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající::
(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku* (dotace*)
z rozpočtu obce Vanovice

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí investičního
(neinvestičního*) finančního příspěvku* (dotace*) z rozpočtových prostředků Obce Vanovice na „název akce“
(zcela konkrétně vymezit )

Článek II.
Výše poskytované podpory

Finanční příspěvek* (dotace*) na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy (a v příloze č. x smlouvy*) se
poskytuje ve výši ……… ,-Kč (slovy), (tj. ve výši maximálně XX % ze skutečných celkových nákladů projektu)*, a
poskytovatel ho uhradí na účet příjemce do xx dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek III.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
a)

použít finanční příspěvek* (dotace*) co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této
smlouvy specifikovaným v čl. I. (a v příloze č. x smlouvy)*, v souladu s podmínkami příslušného
programu a v souladu se Zásadami řízení a to nejpozději do ………… 201X
b) zaúčtovat přijatý finanční příspěvek* (dotace*) do svého účetnictví
c) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným zákonem o
veřejných zakázkách,
d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání finančního příspěvku* (dotace*),
e) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání finančního příspěvku* (dotace*) provést jen po
předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
f)
nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnutého finančního příspěvku* (dotace*), po dobu pěti
let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy.
g) neposkytovat tento finanční příspěvek* (dotaci*) jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely,
h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem
prezentovat Obec Vanovice
i)
předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce,
j)
oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě,
k) předložit poskytovateli vyúčtování realizovaného projektu nebo akce nejpozději do „datum“,
l)
případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování
poskytovateli (uvést konkrétní název odboru) na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce
uvede číslo této smlouvy.

Článek IV.
KONTROLA, SANKCE
1) V případě zániku (likvidace) příjemce:
a) je povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od
oznámení na účet poskytovatele,
b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z finančního příspěvku* (dotace*), právo
příjemce nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost
čerpání finančního příspěvku* (dotace*) vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen
předložit kontrolnímu orgánu obce veškeré účetní doklady související s čerpáním finančního příspěvku*
(dotace*). Kontrolním orgánem obce je finanční výbor

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem obce na základě
kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně
informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto
smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. Poruší-li
příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Za zvlášť hrubé porušení se považuje porušení povinnosti uvedené v čl. III. písm. a), c) a g).
5)Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků
7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu
poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně
seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené
podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu z této smlouvy.
2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran.
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující specifikaci projektu, na který je finanční příspěvek*
(dotace*) poskytnut včetně dalších souvisejících náležitostí.
8) Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Obce Vanovice dne …… a schválen usnesením č….

Ve Vanovicích dne ………..

………………………………………
Starosta obce

……………………………………..
Příjemce

