VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytovatel :

Město Dolní Benešov
se sídlem: Hájecká 65, Dolní Benešov, PSČ 747 22
IČ: 00299979
DIČ: CZ00299979
zastoupeno Martinem Štefkem – starostou města
č.ú. 1841745319/0800 Česká spořitelna a.s.
(dále též jen „poskytovatel“ na straně jedné)
a

Příjemce :

uzavřeli tuto Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

I.
Předmět a účel dotace
1.

Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí
finanční podpory příjemci jednorázově ve výši ………. Kč (dále také jen „dotace“), a to
z rozpočtu poskytovatele.

2.

Dotace se žadateli poskytuje toliko k účelu úhrad výdajů spojených s činností příjemce v roce ….,
tedy na náklady spojené s pořádáním ………………………, (dále také jen „účel poskytnutí
dotace“). Dotace se neposkytuje za účelem investic do nemovitého majetku příjemce. Účelu
poskytnutí dotace má být dosaženo do …………. , přičemž v téže lhůtě předloží příjemce
poskytovateli vyúčtování této dotace.

3.

Dotace bude poskytovatelem příjemci poskytnuta ve lhůtě 10 dnů od uzavření této smlouvy, a to
na bankovní účet příjemce č. ú. …………… V případě nevyčerpání dotace pro smluvený účel ve
výše stanovené lhůtě je příjemce povinen dotaci vrátit na účet poskytovatele č.ú.
1841745319/0800, a to do 10 dnů od uplynutí předmětné lhůty.

4.

Smluvní strany berou na vědomí, že dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.

5.

Rada/zastupitelstvo města Dolní Benešov rozhodla/o o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní
Benešov
(ze dne ………….., č. usnesení ….., bod č. …).

II.
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního
řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné
a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud
příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve
smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich
trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci).
d) prokázat vyčerpání dotace k účelu uvedenému v této smlouvě ve výše uvedené lhůtě, a to
buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví)
nebo svými pokladními doklady,
e) umožnit kontrolu v souladu s touto smlouvou, jakožto i právními předpisy,
f) archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace (faktury, výdajové pokladní doklady
apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
a to po dobu 5 let od uzavření této smlouvy,
g) vrátit poskytovateli dotaci nebo její nespotřebovanou část, pokud se činnost, na kterou je
poskytována neuskuteční, nebo nebude prováděna v souladu s předmětem a účelem dle této
smlouvy,
h) v případě porušení rozpočtové kázně odvést celou výši neoprávněně použité dotace
i) informovat poskytovatele o všech změnách v identifikačních údajích příjemce dotace,
změně jeho sídla, či služeb poskytovatelem nabízených.

2.

Je-li příjemcem dotace právnická osoba, má příjemce tyto povinnosti v případě jeho
přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací o této skutečnosti informovat
poskytovatele dotace.

III.
Porušení povinností příjemce dotace, právo kontroly
1. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, poskytnutí dotace.
3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle této smlouvy.

4. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení finančních prostředků
patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění novel.
IV.
Závěrečná ustanovení
1.

Tuto smlouvu je možno změnit nebo doplnit pouze formou písemného vzestupně číslovaného
dodatku. Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.

2.

V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí zákonem č.
250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a dalšími příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole, zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

3.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy, ať už způsobená rozporem s právními
předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných
důvodů, nezakládá neplatnost celé smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení
smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy se smluvní strany zavazují
postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného
ustanovení.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, jež obě mají platnost originálu a z nichž po
jednom obdrží každá ze smluvních stran.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany stvrzují
smlouvu svými podpisy.

V Dolním Benešově dne ………………..

………………………………
Poskytovatel

……………………………..
Příjemce

