
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

obec Raškovice
zastoupená starostou obce panem Jiřím Blahutou
se sídlem Raškovice 207,739 04 Pražmo
lčo: 00577006
Ba n k. spoje ní: 27 2237 8tl ltOO, Kom e rčn í b a n ka, a.s.
(dálejen ,,obec")

a

Klub seniorů při obci Raškovice
zastoupená předsedkyní paní Marií Dybovou
se sídlem: Raškovice 2O7,739 04 Pražmo
doručovací adresa: Raškovice 556,739 04 Pražmo
lč: nemá
Bank. spojení: nemá
(dále jen,,p ř í j e m c e'')

uzavírají Podle § 10a zákona Č. 25O/2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů a § 85 písm. c) zákona č. LIS1IOOOSb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPnÁVruÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

čl. l
Obec PoskYtuje Příjemci ÚČelovou dotaci pro rok 2021 na úhradu běžných výdajů, spojených
s Činností klubu (kulturní akce, přednáŠky, zálezdy a různé další aktivity) ve výši 18o 0oo,- Kč, slovy:
Jednostoosmdesáttisíc korun Českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 4.t1,2ozo.

obec se zavazuje dotacív plné výŠi poskytnout příjemci ihned po podpisu smlouvy. Vzhledem k tomu,
Že klub nemá bankovní ÚČet bude poskytovatel hradit faktury a účty, vystavené ná ob". Raškovice na
základě objednávek klubu. V případě potřeby hotovosti poskytovatel vyplatí k rukám předsedkyně
klubu požadovanou částku z pokladny obce, a to pod YS:34295229.

čl. ll
při čerpánítéto dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. PoskYtnutou dotaci Čerpat pouze na realizaci akcí uvedených v čl. l a specifikace, kterou uvedl příjemce

ve své žádosti ze dne 4,!I,AOZO,

2. NePřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu související
s realizacíakcí dle čl. l.

3. tjhrady provádět pouze na základě vystavených faktur a pokladních dokladů.

a. Výdaje realizovat a dotaci vyČerpat nejdéle do 2o.t2.2o21, vyúčtovat nejpozději do 2O,L2,2C/2L.
VYÚČtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlive potozky - seznam a kopie
předložených účetních dokladů z účetnictví příjemce.

5, V PříPadě, Že Příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto nevyčerpané
prostředky vrátit obcí na výše uvedený účet nejpozději do 27.L2.2o2L,

2.



čl. lll

1. pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv poruŠení rozPoČtové kázně ve

smyslu § 22 zákona č,25ol2ooo sb., (např. použití dotace kjinému, neŽ sjednanému ÚČelu,

nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých bYla

dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je Příjemce
povinen celou dotaci vrátit na účet obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.

příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu dodrŽování

podmínek čerpánía užití dotace.

2. V případě porušení rozpočtové kázně je přúemce povinen zaplatit penále ve výŠi 1 promile z ČástkY

odvodu (neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků) za každý den prodlenÍ, nejvýŠe vŠak do

výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č. 25O12OOO Sb., o rozpoČtových pravidlech Územních

rozpočtů.

č1.!V

1. příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenČního yÍzenÍ, vstuP Právnické

osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho Člena, změnu názvu, bankovního sPojenÍ,

sídla či adresy.

2, Je-li příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny právní formy příjemce přechází

podmínky a povinnosti dané smlouvou na nástupnickou organizaci. V případě zruŠení Právnické osobY

s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou Část prostředkŮ dotace na bankovní ÚČet

poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy, do 14 dnů ode dne vstupu do likvidace. Do stejného

term ín u před loží poskytovate l závěrečné fina nčn í vypořádá n í d ota ce.

3. pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné Žádosti brán

zřetel.

čl. V
1. Tato smlouva nabývá platnosti a ÚČinnosti dnem podpisu oběma smluvnímistranami.

2. případné změny a doplňky smlouvy budou smluvnístrany řeŠit písemným dodatkem k této smlouvě.

3. příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva v Plném znění vČetně PříPadných

dodatků bude uveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění na Úřední desce obce RaŠkovice

způsobem umožňujícím vzdálený přístup.

4. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ jedno vYhotovení obdrŽÍ obec a jedno

vyhotovení obdrží příjemce.

DoLoŽKA
o poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce RaŠkovice

usnesením č.22dne27.L.2o2L dle§85písm.c) zákona č.IZ8|2OOOSb.,oobcích, vezněnípozdějŠÍch

předpisů.

V Raškovicích dne 25,2,2O2t
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V Raškovicích dne 25.2.2021.
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