Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice
uzavřená podle § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv mezi:

obcí Markvartovice
Šilheřovická 491
IČO 300411
Zastoupenou: Ing. Pavlem Myslivcem, starostou obce
(dále „obec“)
č.ú. 1843784389/0800
a
Zastoupena:
(dále „příjemce dotace“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Obec je podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků subjektem oprávněným hradit výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně
prospěšné činnosti, poskytovat dotace na sociální a humanitární účely a na podporu
soukromého podnikání prospěšného pro obec, tedy oprávněným poskytovat dotace a jiné
formy veřejné podpory.
2. Dotacemi poskytovatel podporuje zejména tělovýchovu a sport, sociální služby, kulturu,
vzdělávání a vědu, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, prevenci kriminality,
protidrogové aktivity a další obdobné činnosti.
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Rada /Zastupitelstvo/obce schválila v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., o
obcích na svém zasedání konaném dne ……….. a svým usnesením č……. poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na rok …….. ve výši…….. - Kč, a to k účelu ,,…………… “.
2. Příjemce dotace se zavazuje poskytnutou dotaci využít ke stanovenému účelu uvedenému
v předcházejícím odstavci.
3. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce dotace vedeném u …………………………..
č. účtu:………………………….., po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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Článek III.
Účel využití a podmínky čerpání dotace
1. Dotace je poskytnuta účelově na projekt uvedený v čl. II., odst. 1. a lze jí použít pouze
na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu
2. Není-li poskytovatelem výslovně stanoveno jinak, nelze dotaci poskytnout na:
a) pořízení dlouhodobého neinvestičního majetku,
b) technické zhodnocení dlouhodobého majetku
c) pořízení investic,
d) daně a odvody,
e) nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s vlastním předmětem projektu,
f) úhradu stáží do zahraničí,
g) koupi automobilů a jiných motorových vozidel,
h) leasing,
i) financování podnikatelských a výdělečných aktivit,
j) koupi uměleckých děl,
k) nákup alkoholu a cigaret,
l) cestovné,
m) pohoštění, občerstvení, vyjma účinkujících, soutěžících či jako odměny pro děti.
3. Subjekty, kterým je dotace poskytnuta (dále jen příjemce) jsou povinny ji využít
hospodárně a pouze k účelu, jež je předmětem smlouvy.
4. Dále jsou povinny:
a) Použít poskytnutou dotaci a předložit její vyúčtování nejpozději do 30. 11.
příslušného roku.
b) Vyúčtování doložit originály účetních dokladů (paragony, faktury, apod.).
c) Veškeré doklady musí být čitelné. Vyúčtování nelze předložit v elektronické
podobě, je nutné je dodat opatřené podpisem statutárního zástupce.
d) V případě nedočerpání finančních prostředků musí příjemce dotace vrátit
nedočerpané finanční prostředky na účet obce Markvartovice nejpozději
do 20. 12. daného roku.
e) Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce dotace
vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 14 dnů po výzvě obce Markvartovice a
zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků do dne připsání na účet obce Markvartovice.
f) Příjemce je povinen seznámit poskytovatele písemně a neprodleně se změnami
stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které
mohou podstatně ovlivnit finanční hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti.
g) Poskytovatel se zavazuje po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
poukázat na účet příjemce schválenou finanční částku.
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Článek V.
Kontrola využití prostředků
1. Obec Markvartovice je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontrolu.
2. Příjemce dotace je povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace,
jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné
doklady.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů, zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů, zákona 320/2001 Sb. o finanční
kontrole a zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
4. Příjemce je povinen oznámit po dobu účinnosti smlouvy změnu všech identifikačních
údajů uvedených ve smlouvě, a to do 14 dnů od této změny.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada /Zastupitelstvo/obce dne…….. svým
usnesením č. …..
V Markvartovicích dne

…………………………………
(za obec)

…………………………………
(za příjemce podpory)
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