Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svatobořice-Mistříno
schválen á Zastupitelstvem obce Svatobořice-Mistřín dne 16. 12. 2021
uzavíená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správni řád, ve zněni pozdějších
právních předpisů a se zákonem ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve zněni pozdějšíchpředpisů

obec svatobořice-Mistřín
Hlavní l000/113
696 04 Svatobořice-Mistřín
Zastoupena: starostou obce Ing. Miroslavem Veselým

ICO: 285358
čísloúčtu:KB Kyjov 292167110100
na straně jedné
(dále jen poskytovatel)
a

Příjemce:
,

Charitní pečovatelská služba Kyjovo středisko Svatobořice-Mistřín

třída Palackého 194/30
697 01Kyjov
Zastoupen: Ing. Vladimír Měchura - ředitel
lČo: qq 16 41 14
Čísloúčtu:1 06364558/0300

.

na straně druhé
(dále jen příjemce)

uzavirqi tuto smlouvu o poskytnutí dotace

I. Předmět a účelsmlouvy
l. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace zrozpoótu obce Svatobořice-Mistřín v souladu
s ustanovením § l0a odst. 5 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, a to výhradně za účelem:
- provozní náklady, mzdy
350 000,- Kč
kterého bude dosaženo do 3l. 12.2022.

2.Dotace je ve smyslu zákonač.3201200I Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole) veřejnou finančnípodporou avztahuji
se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

II. Výše dotace, doba plnění
l. Poskytovatel poskýne příjemci za účelemuvedeným v čl. I. dotaci ve výši: 350 000,- KČ,
(slovy: Tři sta padesát tisíc korun)

2.Dotacebude příjemcipollkáninanazák|adě řádně uzavíené smlouvy o poskytnutí dotace
mezi poskytovatelem a příjemcem baŇovním převodem na účetpříjemce uvedený v záŮŮavi
této smlouvy ve dvou splátkách, a to takto 50% schválené částky nejpozději do 15
kalendářních dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami azbývajícich
50 % nejpozději do 31. 8. 2022. Dotace pod 50 tis. Kč bude poskytnuta jednorázově.
3. Na poskytnutí dotace není právní nrárok.

III. Podmínky použitídotace
Příjemce se zavazuje použit dotaci výlučně k účelu,pro který byla poskytnuta a odpovídá
za jejihospodámé, účelnéa efektivní využiti. Použitímdotace se rozumí úhrada nákladŮ
vzniklých přirealizaci účeluuvedeného v čl. I.
1.

2. Příjemce se zavazuje, že poskytnutá dotace nebude použita
na mzdy,daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o

.

o
o

provedenipráce

hráčůsportovních klubů, funkcionářů a administrativních pracovníkŮ,
na finančnídary
na úhradu nákladů prokazatelně nesouvisejících s projektem

3. Příjemce použije poskytnuté finančníprostředky dotace nejpozději do 31. 12.2022. Dotaci

nelze převést do následujícího roku.

4. Příjemce zajistive svém účetnictvínebo daňové evidenci řádné vedení a viditelné znaČeni
originálních účetníchdokladů prokazujících použitípříspěvku či dotace dle této smlouvy a
soulad s obecně platnými předpisy, zejménazákonem č. 5631199l Sb., o účetnictvÍ,ve znéni

pozdějšíchpředpisů.

IV. Kontrola a vyúčtovánídotace
je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly
dle ustanov ení zákona č. 3201200I Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisŮ.
1. Příjemce

2.Příjemceje povinen sestavit přehledočerpání poskytnuté dotace, ktery předloŽÍ
Obecnímu úřadu ve Svatobořicích -Mistříně, nejpozději do 15. 1. 2023 na tiskopise, kte4i

tvoří přílohu této smlouvy.
Při dokládání vyúčtovánífakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo
příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního ÚČtu
jako doklad o úhradě.
Nejpozději k tomuto datu je příjemce povinen vrátit na výše uvedený ÚČet poskytovatele
nepoužitou část poskýnuté dotace.

3. V případě, že píijemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případné že
poskytnuté prostředky budou použity v rozporu s účelem,pro který byly určeny, je
příjemce povinen takto použitéprostředky vrátit do 30 dnů ode dne doručenívýzvy
poskytovatele k vrácení neoprávněně použitých prostředků.

4. Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech
skutečnostech, které mají vliv na možnost použitíposkytnuté dotace (zánik subjektu,
transformace, sloučeni, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení,
sídla či adresy, změnavlastnického vztahu k věci, naniž byla dotace poskytnuta,

zahájení insolvenčního řizeni, vstup právnické osoby do likvidace).

V. Sankčnípodmínky
l. Nesplní-li příjemce svoji povinnost

článku IV. bodu 2 této
smlouvy neodvede na účetposkytovatele nevyužitéprostředky dotace, nebo v termínu
stanoveném ve čl. IV. bodu 3 této smlouvy neodvede na účetposkytovatele neoprávněně
použitéprostředky dotace,je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit z neodvedené částky
dotace navíc i penále ve výši 1 promile denně ztéto částky.
a v termínu stanoveném ve

Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném ve článku IV. bodě 2 této smlouvy
ani v náhradním termínu vyúčtovanipoužitých prostředků, nebo nesplní-li informační
povinnost dle článku IV. bodu 4 smlouvy či neumožníkontrolu využiti poskytnutých
prostředků dle čl. IV. bodu l a 2 smlouvy, je povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů
ode dne doručenívýzvy poskytovatele k vrácení dotace.
2.

yI. závérečnáustanovení
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č. 25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů a dalšími
obecně záv aznými právními předpi sy.

2. Tato smlouva je vyhotovenave 2 stejnopisech, nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu
oběma smluvními stranami.
3. Smluvní stranyprohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily,aže smlouvaplně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

4. Zmény a doplňky této smlouvy mohou b;ýt provedeny pouze se souhlasem obou stran a to
písemnou formou. Bude-li dodatkem měněna výše dotace či účeljejího použití, je dodatek
platně uzavřen pouze tehdy, bylJi k jeho uzavření udělen souhlas Zastupitelstvem obce
Svatobořice-Mistřín.
5.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha - Tiskopis ,,Vyúčtovánídotace'o.
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Ing. Vladimír Měchura
ředitel Charity

Příloha:
Tiskopis,, Vyúčtovánídotace"
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