Obec Žeretice
Žeretice 111, 507 02 Žeretice
www.zeretice.org
obec@zeretice.org

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu obce
Žeretice na rok 2018 číslo 1/2018 uzavřená ve smyslu § 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 předpisů (dále jen „smlouva“)
I.

Obecná ustanovení
Zastupitelstvo obce Žeretice rozhodlo na svém zasedání dne 28. 12. 2018 usnesením č. 25/2018
podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o
poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. II.

II.

Poskytovatel a příjemce dotace
Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Obec Žeretice, Žeretice 111, 507 02 Žeretice, ičo272434
Zastoupena Milošem Lalouškem (dále jen „poskytovatel“)

III.

Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obchod
ICO: 88282015
Bankovní spojení:
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz provozovny
obchodu v Žereticích v celkové výši 50 000,- Kč.

IV.

Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta poskytována měsíčně bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
na účet příjemce ve výši 4 500 Kč až do vyčerpání dotace.

V.

Časové omezení při využití dotace
Dotace je poskytována k užití od 01. 02. 2019 do 31. 12. 2019 a podléhá finančnímu vypořádání
s rozpočtem poskytovatele za rok 2019.

V.

Závazky příjemce
1. Příjemce je povinen použít dotaci účelně, efektivně a hospodárně a k účelu
vedenému v čl. III odst. 1 této smlouvy a pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce.
2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Čerpání dotace je povinen příjemce vyúčtovat. Vyúčtováním se rozumí finanční vypořádání
příspěvku, tj. přehled o jeho čerpání a použití, zejména pak kopie účetních dokladů, prokazujících
platby v rámci podporované činnosti včetně odpovídajících výpisů z účtu. Soupis předkládaných
dokladů příjemce provede na předepsaném formuláři uvedeném v příloze této smlouvy s
prohlášením, že předložené kopie dokladů souhlasí s originálem.
4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
5. Vyúčtování dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli do 30 dnů od ukončení projektu.
6. V případě, že nedojde k vyčerpání celé částky poskytnuté dotace, je příjemce povinen nejdéle
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do 10 dnů od data předložení vyúčtování vrátit nedočerpanou část bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele číslo 8825-541 / 0100. Za den vrácení se považuje den, kdy byly peněžní
prostředky připsány na účet poskytovatele.
7. Příjemce je povinen řádně v souladu s právními předpisy uschovat po dobu pěti let originály
všech účetních dokladů vztahujících se k projektu, na který byla dotace poskytnuta.
8. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
komplexní kontrolu čerpání dotace a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s
dodržováním účelu a podmínek poskytnuté dotace.
VII. Další ustanovení
1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými zástupci obou stran, které budou výslovně za
dodatky této smlouvy označeny.
2. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení podmínek, za jakých byla dotace poskytnuta,
bude vůči němu postupováno podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
3. Dotace je poskytnuta na nehospodářskou činnost a nezakládá tím veřejnou podporu.
4. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo výpovědí.
5. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k
výpovědi smlouvy a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto
prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele uvedený ve výpovědi.
VIII. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich dva obdrží
poskytovatel a jeden příjemce.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na
rozpočtový rok 2019.
3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci dotace,
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, je
poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, grantů
atd. z prostředků poskytovatele z hodnocení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za poskytovatele:
V Žereticích dne 29. 01. 2019

Za příjemce:
V Žereticích dne 29. 01. 2019

………………………….
Miloš Laloušek
starosta obce

…………………………….

