Smlouva o poskytnutí individuální dotace

uzavřená podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle části
páté (§159-170) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel :

Obec Výprachtice, IČO: 002797654
561 34 Výprachtice 3
zastoupená Luďkem Skalickým, DiS.
č. účtu: 1326985369/0800
(dále jen „poskytovatel“) na jedné straně

a

Příjemce :

TJ SOKOL Výprachtice

sídlo: Výprachtice 94, 561 34 Výprachtice

IČO: 15030229
zastoupen jeho předsedou p. Jiřím Kulhánkem
Bank.spojení : Česká spořitelna, Ústí nad Orlicí
č.účtu : 1325511399/0800

( dále jen „ příjemce“ ) na straně druhé

Článek II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí
inviduální neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce Výprachtice na zajištění akce: „Na
činnost v roce 2015 “.
Článek III.
Výše poskytované dotace

Dotace na realizaci akce „Na činnost v roce 2015“ s obsahem a specifikací dle žádosti o dotaci se
poskytuje ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).
Poskytovatel dotaci vyplatí na účet příjemce do 14 dnů od podpisu smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje :
a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy, specifikovaným v čl. II.
b) využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou evidenci čerpání,
c) jakékoliv změny v realizaci akce i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném
souhlasu poskytovatele,
d) majetek pořízený z dotace zůstane ve vlastnictví příjemce nejméně po dobu 5 let,
e) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realizací projektu,
f) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě,
g) případné nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele č. 1326985369/0800.

Článek V.
Kontrola, sankce

1. V případě zániku je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu
s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele,
2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou prověřovat hospodárnost
a účelnost čerpání dotace vč. podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit
kontrolnímu orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
3. Příjemce zajistí pro potřebu kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpání dotace, vč. podmínek této
smlouvy, evidenci přijatých dotací na samostatné zakázce, na které budou evidovány všechny
dotace, případně další příspěvky a dary, přijaté na činnost v roce 2015. Na této zakázce budou
následně evidovány i veškeré uskutečněné výdaje, v souladu s uvedeným účelem, souhrnně.
4. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle požadavku stanovených příslušným kontrolním orgánem.
5. Nedodrží-li příjemce povinnosti vyplývající z této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit a požadovat neprodleně vrácení poskytnuté dotace. V případě odstoupení od
této smlouvy je příjemce povinen do 15 dnů poskytnutou dotaci vrátit.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na
vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkající se veřejné podpory.
3. Tato smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz tohoto
připojují své vlastnoruční podpisy.
Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb.
Schváleno Zastupitelstvem obce Výprachtice dne 14. 10. 2015 usnesením č. 98.

Ve Výprachticích dne

9. 11. 2015

