příloha 2 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
U Domova důchodců 1356/33, 37316 Dobrá Voda u Českých
Budějovic
00581232
CZ00581232
Komerční banka a.s.
30925231/0100

Zastoupený

…………………………………… starostou

(dále jen „poskytovatel“)
Příjemce:
Adresa:
Právní forma:
Tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu.

I Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Dobrá Voda u Českých Budějovic na
projekt / akci / provozní náklady … podle žádosti o dotaci č.j. ….........
a na základě usnesení č. ... zastupitelstvem obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.
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II Účel dotace
1. Účelem dotace je
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Není-li poskytovatelem výslovně stanoveno jinak, nelze dotaci poskytnout na:
a) pořízení dlouhodobého neinvestičního majetku,
b) technické zhodnocení dlouhodobého majetku
c) pořízení investic,
d) daně a odvody,
e) nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s vlastním předmětem projektu,
f) úhradu stáží do zahraničí,
g) koupi automobilů a jiných motorových vozidel,
h) leasing,
i) financování podnikatelských a výdělečných aktivit,
j) koupi uměleckých děl,
k) nákup alkoholu a cigaret,
l) cestovné,
m) pohoštění, občerstvení, vyjma účinkujících, soutěžících či jako odměny pro děti.
n) nákup hráčů
o) ….

III Výše poskytované podpory
Dotace na realizaci projektu / akce / provozních nákladů specifikované v čl. II smlouvy se
poskytuje ve výši ………………..Kč, a poskytovatel ho uhradí na účet příjemce do 30 dnů
po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

IV Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
1. dodržet účel a rozpočet projektu dle předložené žádosti a použít dotaci co
nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v
čl. a to nejpozději do ………………………….,
2. vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
3. při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách,
4. jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po
předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
5. nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po
ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V
odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce
povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace,
6. neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
úhradu nákladů spojených s realizací akce,
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7. v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným způsobem
prezentovat obec Dobrá Voda u Č.B. jako spolufinancovatele
8. podle charakteru projektu zaslat poskytovateli dotace před konáním akce pozvánku,
případně další informace,
9. oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v
této smlouvě a změny vlastnické struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s
likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
10. předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace dle předepsaného formuláře
spolu s vyučováním a všemi požadovanými náležitostmi, nejpozději do 31. ledna
následujícího roku. Spolu s finančním vypořádáním předložit závěrečnou zprávu,
která musí obsahovat stručný souhrn výsledků projektu, na který byla dotace
poskytnuta,
11. příjemce dotace je povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady,
12. příjemce dotace, který v průběhu čerpání dotace zjistí, že nemůže dotaci na
schválený projekt v plném rozsahu využít, informuje o této skutečnosti
poskytovatele . a bez zbytečného odkladu vrátí nevyčerpanou část dotace
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace
uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace
vrátit.

V Kontrola a sankce
1. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně
příjemce a to zejména v případě, že po uzavření smlouvy nastane nebo vyjde najevo
skutečnost, která poskytovatele opravňuje celou dotaci nebo její část odejmout.
Takovou skutečností může být to, že způsob užití poskytnutých prostředků není v
souladu s účelem stanoveným čl. II této smlouvy. Příjemce je povinen v takových
případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy.
2. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle bodu V/1je příjemce povinen
vrátit celou poskytnutou částku nebo její část specifikovanou poskytovatelem do 15
dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení. V písemné výzvě
uvede poskytovatel zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k odstoupení
od smlouvy a požadavku vrácení dotace. Pokud dotace ještě nebyla převedena na
účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci nevyplatit.
3. 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 a poskytovatel je oprávněn řešit porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
4. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontrolu a
ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace ve smyslu se zákona č. 320/2001
Sb.
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VI Závěrečné ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných a číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své
pravé a svobodné vůle je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami
vlastnoručně podepsána oprávněnými osobami.
4. Tato smlouva je platná dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne ….............

…............................................................
poskytovatel

…................................................................
příjemce
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