Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
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 Městečko

Adresa: Městečko 70, 270 23 Křivoklát
ıčoz 00244058
DIČ:

zastoupená starostou obce Jaroslavem Gorčíkem
Bankovní spojení: 540585329/0800
(dále jen jako „Poskytovate|“)
8

Ohnivcova Divadelní Společnost, z. S.
Adresa: Městečko 109, 270 23 Křivoklát
ıćo: 06412327
Zastoupená: předsedkyní lvou Kasíkovou
Bankovní spojení:

---

(dále jen jako ,,příjemce“)

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

uzavírají níže

1.

2.
3.

4.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci
dotaci na
činnost v roce 2018 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisickorun (dále jen ,,dotace“).

Účelem poskytnutí dotace jsou vypsané požadavky dle podané žádosti.
Dotace bude poskytnuta v hotovosti do 60 dnů ode dne uzavření této
smlouvy. Dnem
poskytnutí dotace je den předání finanční hotovosti příjemci.

Dotace se poskytuje na účel stanovený včl. I. odst. 2 této smlouvy
jako dotace
neınvestıčnı. Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí
dotace, která musí
být použita na úhradu jiných výdajů než:
a)

výdajů spojených S pořízením hmotného majetku dle
§ 26 odst. 2 Zákona č.
Sb., o daních Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,cit. Zákona“),

586/1992

b)

Zákona

výdajů spojených S pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst.

1

a 2

cit.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu S účelem poskytnutí
dotace dle čl. l. odst. 2 a 4 této smlouvy. Zadatel nesmí mít ke d_ni podání
žádosti o
dotaci neuhrazeny splatné Závazky vůči obci. Dotace musí být použıta hospodarne.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce

je

povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2018.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

podmínek

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtování“).

Vyúčtování musi obsahovat:
a)

Soupis výdajů hrazených Z poskytnuté dotace.

b)

fotokopie faktur (případně dodacím listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně
příloh, prokazujících vynaložení výdajů,

c)

fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na
základě
kterých je pokladní doklad vystaven,

)

fotokopie všech výpisů Zbankovního účtu, které dokládají úhradu
jednotlivých
dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,

V případě,

že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. Il. odst. 2 této
smlouvy, nebo v případě, že celkově příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel
uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než 40.000,- Kč
(Slovy:čtyřicettisíckorun), je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace
na účet
poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování
poskytovateli.
Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této
lhůtě, dopustí se porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Vpřípadě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel
sjednaný
touto smlouvou v čl.
odst. 2 a 4, poruší některou zjiných podmínek použití
dotace,
stanovených v čl. Il. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou Z
povinností
uvedených V této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění
l.

pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu
stanoveném v čl. Il.
4 této smlouvy, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti
stanovené
Il.
odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné
vyúčtování ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení výzvy poskytovatele.
odst.
včl.

Za porušení rozpočtové kázně
platnými právními předpisy.

uloží poskytovatel příjemci

odvod ve

výši

stanovené

V případě,

že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část. resp. uhradí odvod
nebo penále na účet poskytovatele č. 540585329/0800.
uhradit

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, Stěmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit Způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu kposkytnuté dotaci.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení S likvidací,
je příjemce povinen O této skutečnosti poskytovatele předem informovat.
i

Současně
příjemce

je příjemce

povinen uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost
kontaktu S médii a při propagaci svých aktivit.

při

Smlouva se uzavírá 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.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti
Tuto smlouvu

lze

dnem jejího

uzavření.

měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí S případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění
pozdějších předpisů.

Výše dotace a uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce
č. 11/2017 ze dne 20. 12. 2017 (po předchozím
Zapracovánim do rozpočtu obce
usnesením č. 10/2017 ze dne 29. 11. 2017).
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží poskytovatel
a
jedno vyhotovení příjemce.

V Mestečku dne 20.

12.

2017

Za poskytovatele:
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příjemce:
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