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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Vlčnov
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:
Obec Vlčnov, zastoupená starostou Janem Pijáčkem
Vlčnov č.p. 124, 687 61 Vlčnov,
IČ 00291561, DIČ CZ00291561
č.ú. 1543058369/0800 u ČS, a.s.
jako "Poskytovatel" na straně jedné
a
Název
Zastoupení
Sídlo - Adresa
IČO
Bankovní spojení
jako "Příjemce" na straně druhé.
čl. I
Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel poskytne Příjemci, na níže uvedený účel za
podmínek uvedených v této Smlouvě, účelovou dotaci (dále jen
„dotace“) z rozpočtu obce Vlčnov.
2.
Dotace je poskytována na
projekt

3.

výše
prostředků

Předpokládaná výše nákladů na projekt
Vlčnov podpoří projekt částkou =xxxxxx,- Kč.
celé dotace na jednotlivé investiční akce,
přesunout pouze v rámci investic. V případě
platí stejné pravidlo.
4.
Projekt bude ukončen do 31.12.2016

typ dotace

činí xxxx,- Kč. Obec
V případě nedočerpání
je možné tuto dotaci
neinvestičních dotací

čl. II
Výše dotace a lhůta pro její poskytnutí
1.

Dotace bude poskytnuta ve výši =xxxx,- Kč bezhotovostním
převodem z účtu Poskytovatele na účet Příjemce uvedený výše. Příjemce
se podpisem Smlouvy zavazuje, že všechny finanční toky (bezhotovostní
a hotovostní operace), vztahující se k projektu, budou provedeny
prostřednictvím výše uvedeného účtu Příjemce.
2.
Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet
Příjemce uvedený výše jednorázově, nejpozději do 30 kalendářních dnů
po podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
čl. III
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce
1.

Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným
způsobem a výhradně na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy.
2.
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci v průběhu příslušného
kalendářního roku, tj. nejpozději do 30.12 daného roku. Poskytnutou
dotaci nelze převádět do následujícího kalendářního roku. Čerpáním
dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci
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projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním
převodem, a to i před uzavřením této smlouvy, avšak za podmínky, že
dotace bude využita k danému projektu a daňový doklad prokazující
využití dotace bude vystaven v příslušném kalendářním roce. Uznatelné
náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v
účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
3.
Způsobilými výdaji (tj. náklady, jež mohou být hrazeny z dotace
a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů) nejsou:
 úhrada peněžních a věcných darů nesouvisejících s projektem,
 odpisy dlouhodobého majetku,
 dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
 výdaje na propagaci a marketing Příjemce, účetně nedoložitelné
výdaje,
 výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování
účastníků akce konané v přímé souvislosti s projektem, na který je
dotace poskytována atd.,
 odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u Příjemce, který
je právnickou osobou,
 odstupné, ve smyslu zákoníku práce,
 úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce,
 správní a místní poplatky,
 penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné
podobné úhrady.
V případě, že Příjemce použije poskytnutou dotaci na tzv. zapovězené účely
uvedené výše v tomto ustanovení, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení
části dotace, kterou použil Příjemce v rozporu s tímto ustanovením,
případně požadovat vrácení celé dotace.
4.
Nebude-li možné použít dotaci k určenému projektu, zavazuje se
Příjemce poskytnuté finanční prostředky vrátit bez zbytečného odkladu
na účet Poskytovatele, kdy jako variabilní symbol uvede identifikační
číslo organizace. Vrácení finančních prostředků nezakládá právo
Příjemce na poskytnutí finančních prostředků v následujícím roce.
5.
Příjemce se zavazuje zajistit publicitu u investičních dotací
trvalým způsobem umístění na vhodném viditelném místě (např. cedulky,
nápisy, nástěnky). U neinvestičních dotací zveřejněním informace v
tisku, na webových stránkách Příjemce, či prostřednictvím zapůjčeného
baneru Poskytovatele nebo jiným vhodným doložitelným způsobem.
Doložení publicity musí být součástí závěrečného vyúčtování.
6.
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení
originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace na výše
uvedený projekt uvedením následujícího ustanovení, „Tento projekt je
spolufinancován z dotace obce Vlčnov“.
7.
Příjemce má možnost od této smlouvy kdykoliv písemně odstoupit,
kdy účinnost odstoupení nastává dnem písemného doručení odstoupení
Poskytovateli. V
takovém případě
je Příjemce
povinen vrátit
poskytnutou dotaci v plné výši Poskytovateli, a to do 15 dnů ode dne
účinnosti odstoupení, a to bezhotovostně na účet Poskytovatele.
Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být
uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
8.
Za dodržení použití finančních prostředků na projekt, na který
byla dotace poskytnuta, odpovídá osoba oprávněná jednat jménem
Příjemce uvedená v žádosti.
9.
Poskytovatel dotace požaduje zaslání závěrečného vyúčtování
dotace
společně
s
doložením
publicity
nejpozději
do
15.1.
následujícího kalendářního roku na formuláři závěrečného vyúčtování,
který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Řádně označené účetní doklady
budou předloženy v kopii jako příloha závěrečného vyúčtování.
10.
Nově vzniklá věc z realizovaného projektu, na který byla
poskytnuta dotace v souladu s touto Smlouvou, náleží do výlučného
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vlastnictví Příjemce. V případě zamýšleného prodeje nebo převodu této
věci či práva je příjemce povinen nejdříve oslovit Poskytovatele
dotace. Případná prodejní cena, stanovená odhadem, bude vždy snížena
o částku poskytnuté dotace za období 5-ti let zpětně.
11.
Příjemce je povinen do 15 dnů, ode dne vzniku zahájení
insolvenčního řízení, či vstupu právnické osoby do likvidace, anebo
změny statutárního orgánu nebo jeho člena, změny názvu, bankovního
spojení, sídla či adresy tuto skutečnost oznámit Poskytovateli.
12.
Příjemce, který je obchodní korporací dle zák. č. 90/2012 Sb.,
je povinen zaslat Poskytovateli informaci o přeměně společnosti,
jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem,
kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních
právnických osob je Příjemce povinen oznámit Poskytovateli přeměnu
právnické osoby do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí příslušného
orgánu.
čl. IV
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
stejnopisu. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních
stran.
2.
Poskytovatel je oprávněn, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, provést
u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytne.
3.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a
vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
4.
Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů
obsažených v této smlouvě.
5.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Vlčnov a
uzavření
této
veřejnoprávní
smlouvy
bylo
schváleno
usnesením
Zastupitelstva obce Vlčnov pod usnesením číslo
Z-xxx/xx/14.18 ze dne xxx

Vlčnov, xxx

.....................
Jan Pijáček, starosta
Poskytovatel

.....................
Příjemce
(podpis a otisk razítka)

