Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu městyse Doubravice nad Svitavou
dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. Městys Doubravice nad Svitavou
Se sídlem: nám. Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
IČ: 00280143
DIČ: neplátce
Zastoupená: …………………………………………, starostou městyse
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Blansko
Číslo účtu: 3829631/0100
(dále jen poskytovatel)
a
2.
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupeným:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen příjemce)
za podmínek:
I.
Na základě usnesení Zastupitelstva Městyse Doubravice nad Svitavou č. …… z veřejného zasedání ze
dne………………………… se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci finanční příspěvek na rok …….. z
rozpočtových prostředků Městyse Doubravice nad Svitavou ve výši ……………Kč (slovy: …………………
korun českých), který se příjemce zavazuje využít na činnost v roce ………… za dále uvedených podmínek.
II.
Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek na zajištění pokrytí výdajů spojených s níže uvedenou
aktivitou : (kulturně společenská činnost, konkrétní akce, projekt, podpora mládeže apod.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

III.
Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, řádné a oddělené sledování použití výše uvedených
finančních prostředků. Tyto finanční prostředky nelze převádět do dalšího roku.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 30. listopadu kalendářního roku ve kterém byla
dotace poskytnuta vyúčtování čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to soupisem a kopiemi všech
prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících jejich čerpání. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce
rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele tu část poskytnutých finančních prostředků, která
nebyla použita nebo byla použita v rozporu s účelovým určením vymezeným výše.
IV.
Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byly
finanční prostředky poskytnuty. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu této kontrolní činnosti,
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů
týkajících se využití poskytnutých finančních prostředků. Za dodržení účelu, na který byly finanční prostředky
použity a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem
příjemce.
V.
Pokud finanční prostředky nebudou vynaloženy v souladu s podmínkami této smlouvy nebo bude
poskytovateli znemožněno provedení kontroly, může být příjemci uložena smluvní pokuta do výše
poskytnutých finančních prostředků. Pokud nebude smluvní pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, bude
zvýšena o úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky smluvní pokuty.

VI.
Poskytovatel se zavazuje poukázat finanční prostředky bankovním převodem na účet příjemce uvedený v této
smlouvě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

VII.
Příjemce se zavazuje, že před podpisem této smlouvy doloží poskytovateli platný doklad o právní subjektivitě,
na kterém jsou uvedeny údaje o registraci a osoby oprávněné k podpisu smlouvy.
Příjemce je povinen případné změny právní subjektivity nebo statutárního orgánu po dobu platnosti této
smlouvy oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli.
Příjemce zpracuje o podporovaných aktivitách stručnou písemnou informaci (dle možnosti také v elektronické
podobě), kterou neprodleně po uskutečnění konkrétní aktivity postoupí úřadu městyse ke zveřejnění ve
Zpravodaji městyse a na webových stránkách městyse.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a druhé příjemce.
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, se kterým bezvýhradně souhlasí, a který
je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Znění smlouvy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem Městyse Doubravice nad Svitavou
usnesením č………. dne ……….. .

V Doubravici nad Svitavou dne:

.............................................................
poskytovatel

.............................................................
příjemce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne:

, sejmuto:

