Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na
celoroční činnost z rozpočtu Obce Dolní Studénky
Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2020
Uzavřená v souladu s § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů

Obec Dolní Studénky
Zastoupená: Ing. Radimem Sršněm Ph.D., starostou obce
Sídlo: Dolní Studénky 99, Dolní Studénky 788 20
IČ: 00635936, DIČ: CZ00635936
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 1905859359/0800
jako poskytovatel
a
Organizace: Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z.s.
Statutární zástupce: Mgr. Jakub Dolníček
Sídlo: Dolní Studénky 122, Dolní Studénky 788 20
IČ: 44939957
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1900503329/0800
jako příjemce

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 60.000,- Kč,
slovy: šedesáttisíc korun českých (dále jen „dotace“)
2. Účel poskytnutí dotace je následovný: energie, materiál na opravy
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do
14-ti dnů ode dne podpisu této veřejnoprávní smlouvy oběma smluvními stranami pod variabilním
symbolem 635936.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.

II.

1. Dotace musí být použita účelně a hospodárně. Příjemce je povinen vést řádně a odděleně evidenci
čerpání dotace v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo
z poskytnuté dotace hrazeno.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně na úhradu nezbytných nákladů časově a
věcně souvisejících s účetním obdobím roku 2020.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.
4. Dotaci je příjemce povinen vyúčtovat nejpozději do 23. 12. 2020.
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1. soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace.
4.2. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a faktur,
s vyznačením dotčených plateb.
4.3. kopie faktur, výdajových dokladů, peněžního deníku.
4.4. čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
4.5. potvrzení, že organizace je majitelem účtu, ze kterého jsou výdaje hrazeny.
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu.
Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis na co konkrétně a za jakým účelem byla dotace
použita.
5. Pokud příjemce nevyčerpá přidělenou dotaci, je povinen zůstatek nevyčerpané částky dotace vrátit
na účet obce 1905859359/0800 do 31.12.2020.
6. Pokud příjemce přidělenou dotaci řádně nevyúčtuje, je povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet
obce 1905859359/0800 do 31.12.2020.
7. Při porušení povinností stanovených touto veřejnoprávní smlouvou, se postupuje podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
8. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15-ti dnů od jejich vzniku s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i
jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo
jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

III.

1. Případné změny a doplňky této veřejnoprávní smlouvy je možné činit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Schvalovací doložka dle ust. §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů: schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Studénky č. 7, ze dne 18. 3. 2020.

V Dolních Studénkách dne

V

Za poskytovatele:

Za příjemce:

……………………………………….

………………………………………

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
starosta obce

