OBEC Bystré
se sídlem: Bystré 110, 518 01 Dobruška
IĆ: 00274763
číslo účtu: 1183808399/800
Zastoupená: Leošem Ševcem, starostou obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení FO/název PO
Bytem: (u FO) / Adresa: (u FO podnikající) / Se sídlem (u PO)
Zastoupený: (u PO)
Narozen: (u FO )/IČ (u FO podnikající + u PO)
DIČ (pokud je přiděleno)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají podle ust. § 159 a násl. správního řádu a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE č…./2020
Poskytovatel se zavazuje, že příjemci v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů touto smlouvou poskytuje na účel uvedený v č.I dotaci ve výši 112.000,Kč (slovy Jednostodvanácttisíc korun českých .) na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy do
30-ti kalendářních dní od podpisu smlouvy, přičemž příjemce s poskytnutím dotace
souhlasí.
I.

Poskytované peněžní prostředky – dotace je určena na úhradu výdajů (tj. plateb vč.
DPH) a to do celkové výše 112.000,-Kč na investiční náklady ZŠ Dobřany, na materiální
vybavenost a údržbu v rámci provozování ZŠ Dobřany , na financování mimoškolní a
zájmové činnosti žáků organizované příjemcem, na úhradu energií ZŠ Dobřany.
Investiční náklady činí: …………Kč.
Neinvestiční náklady činí: …………Kč
Stanoveného účelu bude dosaženo do 15. 12. 2020

II.

Příjemce se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky použít výhradně na stanovený
účel a zavazuje se předložit poskytovateli do 31. 12. 2020 vyúčtování čerpání dotace –
(vyúčtování musí obsahovat seznam dokladů s kopiemi).

III. Dotace musí být vyčerpána v roce jejího poskytnutí. Případně nepoužité prostředky se
příjemce zavazuje vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy do 10
dnů po předložení finančního vypořádání. Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této
lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
IV. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl řádně a podrobně

seznámen s podmínkami čerpání dotace dle této smlouvy, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění dalších závazků
vyplývajících mu z této smlouvy. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze
formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Tato smlouva
nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána oběma smluvními stranami a
její platnost a účinnost bude ukončena konečným vyúčtováním poskytnuté dotace,
případně jejím vrácením. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících
z této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na
Portálu veřejné správy (E-desce)
V.

Tato smlouva je uzavřena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. 16/2a ze dne
22. 01. 2020.

Smluvní vztah založený touto dohodou se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a zák. č. 500/2004 Sb, správním řádem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Veřejné zasedání obce ………
Datum jednání a číslo usnesení:

V Bystrém dne

za poskytovatele

V ………………….. dne

za příjemce

