Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Poskytovatel:
Obec Stará Huť
Se sídlem Karla Čapka 430
262 02 Stará Huť
IČ 00243329
Bankovní spojení: 524103369/0800
Příjemce:
Místní kulturní středisko Stará Huť
Se sídlem Karla Čapka 430
262 02 Stará Huť
IČ 47072270
Bankovní spojení: 522804399/0800
Uzavírají podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

Smlouvu o poskytnutí dotace
určenou na činnost a provoz příjemce

Článek I
Úvodní ustanovení
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení zastupitelstva obce Stará Huť č. 14/17/2016 ze dne
12. 12. 2016 Příjemci dotaci ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) na rok 2016, která
byla převedena bezhotovostně na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Článek II
Účel poskytnuté dotace
1. Dotace uvedená v čl. I této smlouvy je určena účelově na činnost a provoz Příjemce, případně na
nákup konkrétního vybavení, organizaci recitační soutěže pro žáky místní školy a okolních škol apod.
2. Dotaci lze použít pouze na úhradu vhodných nákladů přímo souvisejících s účelem uvedeným
v předchozím odstavci tohoto usnesení.
3. Za vhodné náklady se pro účely této smlouvy považují:
- Náklady na vydání propagačních materiálů, úhradu nájemného za pronajaté prostory potřebné
k zajištění činnosti Příjemce, náklady související s vydáním publikací či tiskovin, nákup spotřebního
materiálu, náklady na úhrady energií, náklady na běžnou údržbu užívaných prostor, občerstvení dětí,
jízdné.

4. Za nevhodné náklady se pro účely této smlouvy považují:
- úhrada dlužných úroků, nákupy nemovitostí, úhrada daní s výjimkou DPH, výdaje na pohoštění a
dary, náklady na rekonstrukce nemovitostí, financování podnikatelských nebo jiných výdělečných
aktivit, úhrada nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a
úroků z úvěru a půjček.
Článek III
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) použít dotaci k účelu uvedenému v čl. II této smlouvy a to nejpozději do konce kalendářního roku,
ve kterém byla poskytnuta.
b) předat Poskytovateli písemnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to nejpozději do konce ledna
následujícího roku po poskytnutí dotace. Zpráva musí obsahovat označení příjemce dotace,
zhodnocení využití dotace, vyúčtování přiznané dotace, případné materiály a dokumenty (fotografie,
plakáty) týkající se využití poskytnuté dotace.
c) neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně informovat Poskytovatele o všech změnách týkajících
se zejména identifikace Příjemce.
d) vrátit na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část poskytnuté dotace
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než plánovaný rozpočet. Nevyčerpanou část
dotace je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nejpozději do 30.12. kalendářního roku, ve kterém
byla dotace poskytnuta.

Článek IV.
Sankce, penále, odstoupení od smlouvy
1. Dopustí-li se Příjemce v souvislosti s užitím poskytnuté dotace porušení rozpočtové kázně dle § 22
Zákona, je povinen vrátit Poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku
dotace. Vedle toho je povinen uhradit Poskytovateli penále vypočtené v souvislosti s porušením
rozpočtové kázně dle Zákona. Lhůta pro vrácení dotace a souvisejícího penále bude určena
rozhodnutím Porušení rozpočtové kázně je důvodem pro odstoupení od této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného v čl. I této smlouvy a dále i
bez udání důvodů. Odstoupení musí mít písemnou formu. Platnost smlouvy skončí dnem, kdy bude
odstoupení od smlouvy doručeno Poskytovateli. V případě, že Příjemce od smlouvy odstoupí po
obdržení dotace, je povinen vrátit dotace a to nejpozději do 10 dnů ode dne odstoupení.

Článek V.
Ostatní ujednání

1. Účastníci této smlouvy jsou seznámeni se skutečností, že Poskytovatel, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci této smlouvy dále
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
2. Příjemce podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy
(sídla), účelu k jakému je dotace poskytnuta a s její výší.
3. Příjemce dále souhlasí se zveřejněním svých údajů, které nebudou v rozporu se zákonem. Č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že výše
poskytnuté dotace překročí částku 50.000 Kč kdy je Poskytovatel podle zákona povinen zveřejnit
přiznanou dotaci na své úřední desce.

Článek VI.
Závěrečné ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat na základě dohody smluvních stran pouze formou písemných
dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Zákona a ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a jedno Příjemce.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Staré Huti dne ……………………………………………..

Za Poskytovatele:

Za Příjemce:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

Petr Dragoun, starosta

