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Smlouva o poskytnutí dotace

I|zaÝŤenádle §lOa zákonač.250l2000Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoČtŮ, ve
znénipozdějšíchpředpisů a dle §159 a násl. zákonaě.500l2004Sb., správniíád,ve znéni
pozdějšíchpředpisů

Město čemošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
Sídlo: Riegrova 1209,252 28 Cernošice

lČo oozqnt

DIČ CZ0024lI2I
č. účtu:27 -388063349/0800
na straně jedné (dále jen ,,Poskytovatef')

a

Město Dobřichovice

Zastoupeno: Ing. Petrem Hamplem, starostou
Sídlo: Vítova 61,252 29 Dobřichovice
IČo: z+t tgt

DIČ: CZ0024II8I

ě. účtu:401 84-3880293
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9/0800

Na straně druhé (dál je,,Příjemceo')
Uzavírajítuto

Smlouvu o poskytnutí dotace
I.
Předmět smlouvy
Příjemce konstatuje, že je organtzátorem akce Královský pruvod20l6, která se koná 4. a 5.
června 20I 6 (dálej en,,akce").
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace Poskytovatelem Příjemci a stanovení
podmínek j ejího vyttžití.
3. Dotace dle této smlouvy je poskytovánazaiĚelemorganizace Královského prŮvodu,
stanoveného účelubude dosaženo nejpozději 6. ěervna 2016.
1.

tr.
I)otace
Poskytovatel poskýne Příjemci jednorazovou dotaci ve výši l5 000 Kč (dále jen,,dotace'o).
2. Dotace bude Poskytovatelem poskytnuta převodem na účetPříjemce uvedený v zéŮŮavi této
smlouvy nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních
stran. Částka bude zúótovéna transferem, položka pro obce je 532I; zénnamová
jednotka je 024 (yiatí pro obce mimo okres Praha- západ).
1.

ilI.

Povinnosti Pffjemce
1. Příjemce je oprávněn dotaci použítpouze k účeluuvedenému v této smlouvě.

2.

V PříPadě, Že Příjemce nespotřebuje celou výši poskytnuté dotace na stanovený
účel,je
Povinen zbYvajícíČást dotace vrátit, a to bez'zbyeěněho odkladu poté, co zjistí skutečnou
Potřebu dotace, nejPozději však do dne předložení vyúčtovánídle čl. IV. této smlouvy, a to
na účetPoskytovatele, uvedený v záhlavitéto smlour.lr.
průkaznóu účetníevidenci tak, aby byla dotace
vvLQv9
|'ii:r:::: 1^:-:j: vést o j.ry*j dotace
od Óstatního majetku příjemce. rri3.-." je rovněž
:^1*1ii.11:.il_j:d":zlaěně,oddělena

zavazuje se uchovávat ÚČetní evidenci dotace po dobu 5
let po uptynutiitrrity dle č1.IV. této
smlouly.
4, Příjemce je Povinen kdYkoliv na žádost Poskytovatele
sdělit mu veškeré požadovanéúdaje
ťýkajícíse PoskYtnuté dotace, účeludotace a dalšíinformace
s po.t }tnutím a použitím
dotace související.
5, Příjemce je Povinen oznámit Poskytovateli jakoukoliv okolnost,
která mtňe mít vliv na
čelpáníči použitídotace, nebo která še týká statusu příjemce
dotace.
6, Příjemce je Povinen do 10 dnů ornáÁit PoskytoáČfi
zahajení insolventního Ťízení,vstup
Příjemce do likvidace, změnu statutárního o.gárru nebo jehó
člena, změna nénvu příjemce,
změnu bankovního spojení příjemce, změnu sidla ei
příjemce.
adresý
7, YPříPadé,Že vdobě do 5 iet ode dne poskytnutí dotace dojde
kpřeměně příjemce ve
smYslu §174 a násl. zákona 89l212sb., Obianský zákoník,;e
prilemce povinen tuto
skuteČnost sdělit Poslqrtovateli nejpozději do 1Odnů
oáe dne účinnástipre*coy.

Iv.

Vyúčtovánídotace

l. Příjemce je Povinen PředloŽit poskytovateli vyúčtovánídotace
nejpozději do 90 dnů ode
termínu
určeného pro naplnění účeludotace diel. I. odst.3 této
smíóuvy.

dne

Příjemce je Povinen předloŽit Poskytovateli vyúčtování
dotace, u io tak, aby z něj bylo
jednoznaČné, na jaký ÚČel byla dotace
použita a polůitídotace doložit topi.-i účetních
dokladů.
a
J.
PoskYtovatel zkontroluje předložené vyúčtováníposkýnuté
dotace a písemný souhlas
(vČetně elektronického) s vyúčtovánímzašle prljemci
do 30dnů ode dne předložení
vyúětování příjemcem.
4. Dotace n99mí bfi
PouŽita na Úhradu jakýchkoliv sankčníchplateb uložených příjemci (a to
vČetně PřísluŠenstvísankcí, např. penále,-úroky z prodlení),
na nákup alkoholu a tabrákových
qýrobkŮ, na PoŤÍzeru dlouhodobého majetku- s dbbou pouzit.trrorti
a"tsi než jeden rok a
v.ocenění PřevYŠujícím40.000 Kě u dlouhodobého ňmotrrého
majetku a 60 000 Kč u
dlouhodobého nehmotného majetku a na nabytí nemovitého
majetku bez ohledu na v!ši
kupní ceny.
2,

v.

Odstoupení od smlouvy
1.

a

její změna

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
v případě podstatného porušení smlouvy Příjemcem;

1)

b) Pokud Příjemce PouŽije dotaci v rozporu , úč.l.r1uvedeným v č1.I.
odst, 3
smlouvy;

c) Pokud se Údaje, které Příjemce uvedl v žádosti o poskytnutí dotace
anebo údaje
uvedené v této smlouvě ukážou jako nepravdivé nebo neúplné,pokud
tyto údaje
mohly mít vliv na poskýnutí dotace či na rozhodnutí o její výsi.
O-.ŤP,u|'lÍ od smlouvY je ÚČinnédnem, kdy bylo písemnésdělené o
odstoupení doručeno

'

2.

této

clruhe smluvní straně.

/

7
Smluvní strany se mŮžou dohodnout na jakékoliv změně této smlouyy, d to kdykoliv
v průběhu její platnosti.

vI.

Sankce
1.

2,

V PříPadě PoruŠenírozpoětové kazné ze strany Přdemce bude Poskytovatel postupovat
v souladu s §22 zékona č.250l2000Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů(dále
jen,,zákon") a je oprávněn uložit Příjemci odvod za porušinírozpočtovékép1né.
PoruŠeníPovinnosti Příjemce uvedené v č, III. odst. 6. a 7. a porušenípovinností
administrativního nebo formálního charakteru (např. odevzdémi dokladů a vyúčtováníse
zPoŽdénim ne delšímnež 5 pracovních dnů, zřejmé chyby v psaní a počiech atd.) je
Povťoviáno za méně závažné porušení rozpočtové kazné ve smyslu §lOa odst. 6 zákoia;
v PříPadě PoruŠenítěchto povinností uložíPoskytovatel Příjemci odvod z porušeni
rozpoětové kazné ve qýši 1% z poskytnuté dotace.

vII.

závéteéná ustanovení
1.

2.
J.

4.
5.

6.

Tato smlouvanabýváplatnosti účinnostidnem podpisu poslední ze smluvních stran.
Právní vnahl touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č.
500/2004Sb., správní řád.
Tato smlouva mŮŽe b}t měněna pouze písemnými dodatky; dodatek se neuzavírá v případě
zménY nér-vu Příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukteréhokolii ze
smluvních stran - v takovém případě postačípísemnéoznámrcní o změně, v případě zmény
bankovního účtumusí bý písemnéoznétmenídoloženokopií smlouvy o zŤizeniúčtu.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva znich obdižíPoskyovatel a jeden
stejnopis obdržípříj emce.
Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
PouŽÍvat transParentní příjmov/ a q/dajový bankovní účeta v této souvislosti příjemce
uděluje souhlas se zveřejněním elektronického obrazutéto smlouvy na webových stránkách
Poskytovatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
Město ČernoŠiceve- smyslu §41 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcícho ve znéní
PozdějŠÍchPředPisů osvědčuje,
uzavieni této smlouvy
schváleno
Radou města
zasedání
(usnesení
ě. N63l3ll20l6 ) tak, jak to vyžaduje §102 odst.
zékona č. l28l2000Sb., o obcích, ve
znéníPozdějŠÍchpředpisů, ěímžje splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

že
na jejím 63.

v Dobřichovicích dne zZ-!" ? ay'6

Ing. Petr Hampl, starosta
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