Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Podolí
číslo: …………
(uzavřená dle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů)
mezi:
Poskytovatel dotace:
Obec Podolí
se sídlem :
Podolí č.p. 1, PSČ 664 03
zastoupená :
Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou
IČ :
00282332
DIČ :
CZ00282332
tel.,fax :
544247200, 544247636
e-mail :
starosta@podoliubrna.cz
bank.spojení :
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu :
2145846399/0800
na straně jedné
(dále též jen jako „poskytovatel“)
a
Příjemcem dotace:
…………………………………………….
sídlo/bytem:
…
zastoupená:
…
IČ:
…
tel.,fax :
…
e-mail :
…
bank.spojení :
…
číslo účtu :
…
na straně druhé
(dále jen „příjemce“)
I.
Účel a doba využití dotace
1. Účelem neinvestiční dotace je …………………………..
2. Dotace se poskytuje na základě individuální žádosti žadatele a rozhodnutí Zastupitelstva obce
ze dne ……., č. usnesení ……….
3. Příjemce je povinen využít dotaci jen k účelu uvedenému v bodě 1.
4. Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky k uvedenému účelu od …………………..
II.
Výše a vyplacení dotace
1. Výše dotace činí ……………, slovy ……………..
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2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce,
do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami.
III.
Podmínky použití peněžních prostředků a Finanční vypořádání dotace
1. Do …………….předloží příjemce poskytovateli vyúčtování neinvestiční dotace na formuláři
„Vyúčtování dotace“, který je přiložen ke smlouvě a ve stejném termínu je rovněž povinen
vrátit případné nevyčerpané finanční prostředky na účet Obce Podolí.
2. Přílohou vyúčtování budou přiloženy fotokopie dokladů uvedených ve formuláři „Vyúčtování
dotace“.
3. Způsobilými výdaji (tj. proplacené 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:
- specifikováno dle účelu jednotlivých dotací
4. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a to
zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která
poskytovatele opravňuje dotaci nebo část dotace odejmout. Takovými skutečnostmi jsou,
např. zjištění poskytovatele, že údaje uvedené v žádosti o dotaci jsou nepravdivé nebo využití
dotace není v souladu s účelem stanoveným v čl. I bodu 1 této smlouvy. Příjemce je povinen
v takovýchto případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy.
5. V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu podle čl.III. bodu č.1
této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. III. bodu č. 4 a 5, je příjemce povinen
vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její část na základě písemné výzvy poskytovatele k jejímu
vrácení, nejdéle však do 30-ti dnů na účet poskytovatele.
7. Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu
zákona č.320/2000 Sb.
8. Při porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly poskytnuty peněžní prostředky
touto veřejnoprávní smlouvou a ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet
příjemce nebo vydány v hotovosti příjemci prostřednictvím pokladny, se postupuje podle
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění.
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli
neprodleně po zjištění změny.
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení
právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli poměrnou část
nevyčerpané dotace okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení
právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůže příjemce čerpat dotaci je den, kdy
vstoupila tato právnická osoba do likvidace.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží 1 originál.
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2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
3. Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem na
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zároveň příjemce souhlasí s
možným 4 zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů
a okolností s touto smlouvou souvisejících.
4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky.
5. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd.před., zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozd.před. a dalšími
obecně závaznými předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1- Formulář pro vyúčtování dotace.

Pro smlouvy do 50.000,- za rok na jeden účel:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
V obci není rada a pravomoc rozhodovat o poskytování dotací nad rámec § 85 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů si nevyhradilo zastupitelstvo.
Pro smlouvy nad 50.000,- za rok na jeden účel:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo Zastupitelstvo obce Podolí dne …………usnesením č. ………….
V Podolí dne………….......

V Podolí dne…………….…

………………………………………
za poskytovatele
Ing. Vítězslav Eliáš – starosta obce

…………………………………….
příjemce
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