Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vintířov
číslo:
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších)
mezi:

Smluvní strany
Obec Vintířov
se sídlem: 357 44 Vintířov 62
zastoupená:
IČO: 00259641
DIČ:CZ 00259641
bankovní spojení: 2826391/100
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
a
subjekt:
se sídlem-bydliště :
zastoupený :
IČO, DIČ (u právnických osob) :
narozená :
bankovní spojení :
(dále jen „příjemce“) na straně druhé
uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů , zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Vintířov
tuto
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vintířov
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov ve výši:
,- Kč , ……………….korun českých

za účelem realizace projektu:
…………………………………………….
Finanční prostředky budou použity na:
………………………………….., dle žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Poskytovatel se zavazuje, že dotaci (nebo její alikvotní část) dle čl. I této smlouvy
poskytne příjemci měsíc před konáním akce, formou zálohy na účet příjemce, uvedený
v záhlaví této smlouvy nebo v hotovosti v pokladně úřadu.

2.

Poskytovatel je oprávněn po podpisu smlouvy, požádat příjemce dotace o nahlédnutí
do účetnictví a dalších dokladů příjemce, které se vztahují k poskytnuté dotaci a
prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných třetích osob provést kontrolu
použití dotace.

3.

Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně v souladu s projektem na
účely uvedené ve smlouvě. Prostředky z dotace nesmí poskytnout jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který
byly poskytnuty. Dotaci nelze použít na účely uvedené ve specifických kritériích
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov (dle charakteru projektu) a
žádosti o dotaci podané příjemcem.

4.

Příjemce se zavazuje neprodleně písemně oznámit Obecnímu úřadu Vintířov veškeré
změny, které mohou nastat v době trvání smlouvy.

5.

Příjemce se zavazuje při veškeré veřejné prezentaci projektu uvádět údaj o tom, že se
projekt realizuje za finanční podpory obce Vintířov. Fotokopie tiskových materiálů a
fotodokumentaci z realizace projektu mohou předložit spolu s vyúčtováním projektu
věcně obecnímu úřadu.

6.

Příjemce se zavazuje, že o užití dotace povede průkaznou evidenci, a tuto evidenci
bude uchovávat po dobu 10 let po realizaci akce.

7.

Po ukončení projektu vyhotoví jeho řádné vyúčtování, které předloží nejpozději do
jednoho měsíce od uskutečnění projektu, Obecnímu úřadu Vintířov.

8.

Spolu s vyúčtováním dotace na předepsaném formuláři se příjemce zavazuje předložit
originály dokladů týkajících se financí obce Vintířov.

9.

Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky do 30 dnů po ukončení
projektu (nejpozději však do 15.12. roku poskytnutí dotace) formou platebního
příkazu na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

10.

V případě porušení článku II. bodu 3.-9. této smlouvy je příjemce dotace povinen bez
zbytečného prodlení poskytnutou dotaci okamžitě vrátit nazpět obci Vintířov.
Článek III.
Doba trvání smlouvy

Smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem dotace se uzavírá na dobu určitou od podpisu
smlouvy do vyúčtování dotace.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu
obce Vintířov a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými finančními prostředky
řídit.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a je v souladu se záměrem, který společně
sledují.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
6. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo obce Vintířov dne ……………..
usnesením číslo ………….
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a
jeden poskytovatel.

Ve Vintířově dne ………………………..

...…………………………..…..
poskytovatel

Ve Vintířově dne ………………………..

………………………………..
příjemce

