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Veřejnoprávnísmlouva

o poslqytnutí dotace z rozpočtu Obce Citice
čísloz412019
(l:zavřená dle §159 a násl. zákonač. 50012004 Sb., správniíáď,ve néntpozdějšíchpředpisů)

obec citice

zastoupená starostou obce Václavem Machem
sídlem: Citice 13, 356 0l

lčo oozsgzgl

bank. spoj ení: 382939l l 0100
dále jen poslqltovatel

a

Kolibřík, z.s.
zastoupené předsedou spolku Ing. Karlou Kohoutovou
sídlem: Citice 13,356 01 Sokolov

lčo zlozzggz

bank. spojení: 203 162296103 00

dalejenpříjemce
uzavírajípodle § 10a zál<onač. 25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c)zikonač.12812000 Sb., o obcích, tuto

VEŘBJNOPnÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
čl. I

Poskýovatel podle této smlouvy poskýne příjemci neinvestičnídotaci na kulturní akce
pořádané v roce 2019 ve výši 60 000r- Kč, slovy: šedesáttisíc korun ěeských, a to na
zál<ladé řádně podané žádosti ze dne 29 .I L .2018 .
Poskfiovatel se zavazuje dotaci v plné výši poskYnout příjemci v hotovosti z pokladny

poskýovatele do 21 kalendářních dnů od uzaťenítéto smlouvy.

čl. II

Při čerpánítéto dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskýnutou dotaci čerpat pouze narealizaci akce uvedené v č1. I a specifikace, kterou
uvedl příjemce ve své žádosti ze dne 29.11.2018. Dále je povinen vynaložit prostředky urěené
narealizaci akce hospodárně, účelněa efektivně.

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzíckéa právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
související s akcí dle čl. I.

S. Útrrady provádět pouze na zákJadě objednávek, smluv a

k nim náležejícíchfaktur,
pokladních dokladů.
Neuznatelnými výdaji jsou:
- niákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisejí s posláním akce,
- PohoŠtěníadary, s výjimkou věcných odměn, kíeréjsou součástíakce, kdy
musí b;it
doloženy výsledkové (výhemí) listiny
- leasing, úhrada uroků z úvěru a půjček,platby pokut, penále
- úhrada členských příspěvků.
4. Projekt realizovat a dotaci vyČerpat nejdéle do 31.12.2019, vyúčtovatnejpozději do
31.1.2020. Vyučtovaní musí obsahovat rozpis skutečných nákladu na jednoilive pótozkyfotokoPie účetníchdokladů (faktury, nebo doklad zaplacenív hotovosti), seznam
PředloŽených Účetních dokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečněníúhrad faktur _ tj.

koPie výPisŮ zíČtu,v případě plateb v hotovosti kopie qfdajových pokladních dokladu.
Za zúčtovací doklady se nepovaž ují tzv . zálol:rov é faktury.
VYuČtováním dotace se rozumí předloženívyplněného formuláře, ktery tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.

Doklady prokazujícíwužitídotace musí b}t viditelně označeny,,Dotace obce Citice..
(oznaČeny musí být jižoňginály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na
základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetníchOo[taaú za ičelem
5.

Prověření předloženého vyúčtovráníprojektu. Příjemce se zavazqe spolupůsobit při výkonu
finanČníkontroly ve smyslu ze zákona ě.3201200I Sb., o finančníkontróle ve vďejně správě,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

P. V PříPadě, Že Příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen §rto
nevyČerpanéprostředky vrátit poskytovateli nejpozději do 3t.I.2020 na bankovní účetč.
382939ll0t00, jako variabilní symbol uvede číslosmlouvy nebo v hotovosti do pokladny

poskytovatele.

čl. ilI

1. Pokud Příjemce předloŽí vyúčtovánív termínu stanoveném v čl. il. odst. 4 této smlouvy,
ale vYÚČtování nebude obsahovat všechny náležitosti, dopustí se příjemce porušení
rozPoČtovéká.zné aŽv pŤipaďě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neuplné vyúčtování
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručenívýzvy poskytovatele.

2. Pokud Poskytovatel zjistí kdykoliv v pruběhu čerpánía užíváru dotace jakékoliv porušení
rozPoČtové kazné ve smyslu § 22 zákona ě.25012000 Sb., je příjemce povinen celou dotaci
vrátit na ÚČet Poskytovatele, a to do 10 dnů po té, co bude poskytovatelem kvrácení dotace
vyzván.

3. V PříPadě porušenírozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
Promile z Částky odvodu /neoprávněně použitých, nebo zadňenýchprostředktr/ zakaždý den

irrodlenÍ, nejvýŠevŠakdo qýŠeodvodu ve smyslu § 22 odst.8 zákona ě.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních ro4pďó.

4. Pokud nebudou sPlněna vŠechna ustanovení uzaťené smlouvy, nebude na následné
žádosti

bránzřetel.

čl. ilI
Příjemce je Povinen do l5 dnŮ ozrrámit poskytov ateli zahájení insolvenčního řizeni,vstup
Právnické osoby do likvidace, zrněnu stafutárního orgánu nebo jeho člena, změnu nár,nt,
bankovního spojení, sídla či adresy. Příjemce, ktery je obchodni korporací dle ziákona č.
90l20I2 Sb., je Povinen zaslatposlqrtovateli informaci o přeměně společnost i, jejížsoučástí
je
Projekt Přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schváiena způsobem
stanoven;ým zákonem. U ostatrích právnických osob je příjemce povinen oznámit
PoskYtovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nic\ů poskytovatel obdrži jedno
vYhotovení a jedno vyhotovení obdržípříjemce. Smlouva nabývá účinnostidnem poapir.,
oběma stranami.

DoL oŽr.a

Tato veřejnoPrávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Citice č. Itl2}tg
ze dne28.2.2019.
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Přílohy:
Příloha č. l - Vyúčtovanídotace
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-Yyúčtovánídotace

Pňiemce dotace:

ilázev projektu:
Výše poskytnuté dotace:
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* podle
účetnictvínebo daňové evidence

Příloha: kopie dokladů

Razítko a podpis statutátního orgánu
Zpracoval(a}:

Datum:

\,

(zástupce):

