VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Louka
uzavřená mezi stranami:
Obec Louka
Zastoupena:
Místostarostou:
Sídlo:
IČO:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Louka č. 19, 696 76 Louka
00285064
Komerční banka a.s.
5225671/0100

jako „poskytovatel“ na straně jedné
a

Zastoupena:
Sídlo:
IČO:
Bank. spojení:
číslo účtu:
jako „příjemce“ na straně druhé
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této Veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Obce Louka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to výhradně za účelem realizace akce:

(Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní zodpovědnost
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy, a to nejpozději do ……..).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou s rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
II.
Výše dotace
1. Příjemci je poskytována dotace na realizaci akce uvedené v čl. I této smlouvy ve výši:
……… (slovy …….. korun českých).

2. Dotace bude poukázána na účet č.
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Dotace je poskytována s povinností následného vyúčtování.
III.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně k účelu, pro který byla poskytnuta a odpovídá za
její hospodárné, účelné a efektivní využití. Použitím dotace se rozumí úhrada nákladů
vzniklých při realizaci akce uvedené v čl. I.
2. V souladu s podmínkami pro poskytování dotací se příjemce zavazuje, že poskytnutá dotace
nebude použita
 na mzdy (platy), daně, odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 na komerční, podnikatelské aktivity
 na finanční dary
 na úhradu nákladů prokazatelně nesouvisející s akcí
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci této akce nejpozději do…... Prostředky nelze
převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů akce
hrazených z dotace a vzniklých při realizaci akce převodem finančních prostředků v hotovosti
nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.
4. Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době od 01. 01. daného roku do dne uvedeného
v odst. 3 tohoto článku.
5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti
účetního dokladu ve smyslu zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst., 1 písm. f), a aby
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost, a aby uskutečněné příjmy a výdaje
byly vedeny analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se
vážou k dotaci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních prvotních
účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace Obce Louka ve
výši ….Kč“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních
dokladů a dále pak na originálech faktur a zjednodušených daňových dokladů.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla (adresy), názvu akce a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

IV.
Kontrola a vyúčtování dotace
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), veznění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů kdykoliv kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály
všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů akce a využití prostředků
v souladu s účelem akce.
3. Za pravdivost a správnost závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve
finančním vyúčtování dotace písemně potvrdí.
4. Nejpozději do …… je příjemce povinen předložit na příslušných formulářích písemné
vyúčtování použití poskytnutých prostředků dotace, včetně písemného zhodnocení projektu
(činnosti) a doložení ofocených účetních dokladů prokazujících čerpání dotace. Nejpozději
k tomuto datu je příjemce povinen vrátit na výše uvedený účet poskytovatele nepoužitou část
poskytnuté dotace. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace také kopiemi všech prvotních
účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace i použití vlastních finančních zdrojů
(zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.)
5. V případě, že příjemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případně, že poskytnuté
prostředky budou použity v rozporu s účelem, pro který byly určeny, je příjemce povinen takto
použité prostředky vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení
neoprávněně použitých prostředků.
6. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech,
které mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zánik subjektu, transformace, sloučení,
změna statutárního zástupce. Změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna
vlastnického vztahu k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolventního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace).
7. Poskytovatel si vyhrazuje možnost požadovat vrácení poskytnuté dotace. V případě zániku
subjektu, zrušení právnické osoby příjemce s likvidací v době trvání této smlouvy je příjemce
povinen o této připravované změně poskytovatele s předstihem písemně informovat a je
povinen neprodleně před provedením změny předložit finanční vyúčtování dotace.
Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen ihned vrátit na účet poskytovatele.

V.
Sankční podmínky
1. Nesplní-li příjemce svoji povinnost a v termínu stanoveném ve článku IV. bodu 4 této smlouvy
neodvede na účet poskytovatele nevyužité prostředky dotace, nebo v termínu stanoveném ve
čl. IV. bodu 5 této smlouvy neodvede na účet poskytovatele neoprávněně použité prostředky
dotace, je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit z neodvedené částky dotace navíc i penále ve
výši 1 procento denně z této částky.
2. Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném ve článku IV. bodě 4 této smlouvy ani
v náhradním termínu vyúčtování použitých prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost
dle článku IV. bodu 6 smlouvy či neumožní kontrolu využití poskytnutých prostředků dle čl.
IV. bodu 1 a 2 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k vrácení dotace.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými před skončením kalendářního
roku, v němž byla dotace poskytnuta. Bude-li dodatkem měněna výše dotace či účel jejího
použití, je dodatek platně uzavřen pouze tehdy, byl-li k jeho uzavření udělen souhlas
Zastupitelstvem obce Louka.
4. Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejích svobodné a vážné vůle, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.
5. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídla (adresu), IČ, DIČ a číslo účtu.
6. Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Louka prohlašuje, že podmínky platnosti právního úkonu, uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce“ na akci „……………..“ byly podle zákona č. 128/2000 Sb.
splněny.
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvem obce Louka
Datum a číslo usnesení: ………, číslo usnesení ….

V Louce dne

……………………………….
za příjemce

V Louka dne

………………………………..
starosta obce
…………………………………..
místostarosta

