Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č.....
uzavřená dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení),
a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Smluvní strany:
Obec Jeseník nad Odrou
se sídlem: Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
zast. Mgr. Tomášem Machýčkem, starostou
IČ: 00297976
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú.: 1760110389/0800
(dále „poskytovatel“)
a
……………………………………………..
se sídlem……………………………………
zast………………………………………….
IČ:…………………………………………..
bankovní spojení:
č.ú.
(dále „příjemce“)
Smluvní strany se dohodly takto:
I.
Výše a účel veřejné finanční podpory (VFP)
Poskytovatel poskytne příjemci VFP ve výši ………..,- Kč (slovy: ) …………………………
na činnost příjemce ………………………………………………………….v roce …........
Účel:……………………………………………………………………………………………
Příjemce VFP v plném rozsahu přijímá.
II.
Termín a způsob poskytnutí VFP
Poskytovatel převede VFP
a) jednorázově na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami nebo
b) z pokladny obce po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
III.
Termín a způsob použití VFP
1. Poskytnutá VFP musí být použita nejpozději do 15. 11. 2017. Do čerpání VFP mohou být
zahrnuty faktury vystavené s datem do 15. 11. 2017, za práce, výkony a služby již vykonané,
jejichž bezhotovostní úhrady budou provedeny nejpozději do 15. 11. 2017.
2. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití poskytnuté VFP v souladu s účelem, pro
který byla poskytnuta, za správný způsob účtování dle platných právních předpisů, za oddělenou
evidenci poskytnuté VFP dle této smlouvy analytickou evidencí v účetnictví a za správnost
vyúčtování VFP, v souladu s Programem, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce.
3. Příjemce nesmí poskytnutou VFP poskytnout dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací činností příjemce v souladu se
žádostí.

4. Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat obec Jeseník nad Odrou, a to uvedením
znaku obce nebo textu „činnost organizace podporuje obec Jeseník nad Odrou“ na propagačních
či podobných materiálech.
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IV.
Kontrola a vyúčtování VFP
Příjemce se zavazuje, že umožní zástupci poskytovatele vykonat v průběhu čerpání VFP
průběžnou veřejnoprávní kontrolu a předloží kontrolujícím osobám požadované podklady.
Příjemce se zavazuje, že předloží na adresu ObÚ Jeseník nad Odrou konečné vyúčtování o použití
VFP, a to nejpozději do 30.11.2017 včetně kopií účetních dokladů (faktur a bankovních výpisů
aj.). Předložené vyúčtování bude podkladem pro provedení následné veřejnoprávní kontroly.
Příjemce se zavazuje, že umožní vykonat následnou veřejnoprávní kontrolu a předloží
kontrolujícím osobám požadované podklady. Paušální výdaje byly stanoveny ve výši 20.000 Kč
a nemusí být prokazovány.
Příjemce se dále zavazuje nevyčerpanou část VFP vrátit na účet poskytovatele současně
s předloženým vyúčtováním.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech,
které mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zániku subjektu, transformace, sloučení,
změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna
vlastnického vztahu k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace). V případě zániku organizace likvidací v roce poskytnutí VFP,
vrátí příjemce celou výši VFP zpět poskytovateli do 30 dnů od zániku, nejpozději do 31. 12.
běžného roku.
V.
Sankce
Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení jakéhokoliv ustanovení smlouvy o poskytnutí
VFP mu nemusí být VFP v následujícím roce poskytnuta.
Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění neoprávněného použití VFP nebo její části na
základě veřejnoprávní kontroly je povinen provést odvod na účet poskytovatel VFP ve výši
neoprávněného čerpání ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce bere na vědomí, že za každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
z VFP mu bude uložena povinnost zaplatit penále 1 promile denně z této částky.
Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném v článku IV. bodě 2 této smlouvy ani v náhradním
termínu vyúčtování použitých prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV.
bodu 4 smlouvy či neumožní kontrolu využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1
smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele
k vrácení VFP.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
Tato smlouva byla schválena Radou obce Jeseník nad Odrou dne......., usnesením č..............

V Jeseníku nad Odrou dne……………
Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce

..............................................

