Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřenáve smyslu s í59 a násl. zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějšĺch
a $ í0a odsŕ. 5 zákona č. 250/2000 sb', o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtťl,
ve znění pozdějších předpisťl

Poskytovatel a příiemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

obec Včelná

Sĺdlo: Husova 212,373 82 Včelná
lČ: 00245607
zastoupená Miroslavou Stránskou, starostkou obce
č.ú.43_3945120267 / 0100
(d ále jen,,poskýovatel")

2' Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
SeniořiVčelná, z.s.
lC: 14032881
Se sídlem: NádraŽní 1,373 82 Včelná
zastoupený předsedkyní lng. Janou Kovaříkovou
č' ú. 305 925 477 / 0300
(dále jen příjemce")

il.
Účet dotace

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na zlepšeníkulturního a společenského Života seniorů
v obci, a to zejména pořádáním pravidelných společenských večerův Kulturním centru
Včelná.

2. PeněŽnĺ prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým

osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realĺzacíúčelu,na nějŽ byla dotace poskytnuta
III.

časovéuŽitĺ dotace a doba, ve které má být dosaženo účeludotace
Dotace můŽe být vyuŽita od 1. 1 .2023 do
s rozpočtem poskytovatele za rok2023.

31

. 12.2023 a podléhá finančnímuvypořádánĺ
tv.

Výše a čerpánídotace (způsob proplácenĺ dotace)
1. Dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši =85.000,- Kč bezhotovostním převodem
z (lćtu poskytovatele na účetpříjemce (ak jsou uvedeny v čl. l této smlouvy) do 10 dnů
po nabytĺ platnosti a účinnostitéto smlouvy. Příjemce není plátcem DPH.

2.

o

uŽití dotace vede př'ljemce samostatnou průkaznou účetníevidenci. Dále

uchovávat tuto účetníevidenci po dobu pěti let po skončeníakce.

3. Pokud příjemce pouŽije dotaci

se zavazĄe

V rozporu s touto smlouvou nebo nevyöerpá všechny
prostředky dotace na stanovený účel,je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku
nejpozději do 15 dnů po předloŽenĺ vyúčtovánídotace bezhotovostnĺm převodem na účet
poskytovatele.

V.

Vypořádání a vyúčtováníposkytnuté dotace
Po ukončenĺrealizace akce vyhotoví příjemce závěrečnou zprávu a vyúčtováníposkytnuté
dotace formou soupisu Úěetních dokladů souvisejících s realĺzacíakce s uvedením výše
částky a účeluplatby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloŽí fotokopie těchto dokladů.
Vyúčtovánípředložípříjemce poskytovateli nej pozdějl do 31 . 12. 2023.
vt.

Porušení rozpoětové kázně a výpověd'smlouvy
1. Přĺjemce bere na vědomí, že kaŽdé porušenípovinností podle této smlouvy bude
povaŽováno za porušenĺrozpočtovékázně podle ustanovení $ 22 zákona č,' 25012000 sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůa poskytovatelje oprávněn poŽadovat
odvod a úhradu penále za porušenírozpočtovékázně.
2. Poskytovatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodůna straně příjemce, a to
zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost,
která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmijsou
například zjištěníposkytovatele, Že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv
na rozhodnutĺ o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo vyuŽitĺ dotace není v souladu
s účelemuvedeným v čl. ll. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědnĺ lhůta činí10 dní a začínáběŽet dnem doručenípĺsemnévýpovědi příjemci

4. V písemnévýpovědi poskytovatel uvede zjištěnéskutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, avYzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je
povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončenísmlouvy bezhotovostním převodem
na účetposkytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na
účetpříjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

5. Poskytovatel je oprávněn poŽadovat Úhradu penále za porušení rozpočtovékázně ve výši
1 promile denně z neoprávněně pouŽitých nebo zadrŽených prostředků, nejvýše však
do výše této částky.

ut.

Povinnosti přĺjemce při přeměně právnické osoby,
při prohlášení úpadku či zrušenís likvidacĺ
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikajicÍ právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost
oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se Žádostí o udělení souhlasu s
přechodem práv a povinnostíz tohoto smluvního vztahu na právnĺho nástupce. Přitom
musí respektovat, żekażdátaková skutečnost musí být projednána v tom orgánu
poskytovatele, ktený schválil poskytnutí veřejné finančnĺpodpory a smlouvu o jejím
poskytnutí.

2. K Žádosti o udělenĺ souhlasu podle odstavce

'1 musí příjemce prokázat příslušnými
práva
povinnosti
dokumenty, Že
a
z tohoto smluvnĺho vztahu, včetně případné
udżitelnosti, přejdou na právního nástupce a právnĺ nástupce se zavazĄe tyto povinnosti
plnit (např. projekt ÍÚze). Poskytovatelje oprávněn si vyŽádat dodatečnépodklady' pokud
z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V přĺpadě, Že poskytovatel Žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytećného odkladu příjemce
po projednánĺ v přĺslušnémorgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, kteý
bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu přĺjemce.

4. V případě, Že Žádosti poskytovatel nevyhovĺ, bezodkladně o tom spraví přÍjemce po
projednání v příslušnémorgánu poskytovatele. Poskytovatelje oprávněn posoudit

dosavadnĺ naplnění účelusmlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné fĺnanční
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podpory nebo jejĺ části. V takovém přĺpadě má příjemce povinnost vrátit doposud
vyplacenou veřejnou finančnípodporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené
výzvou poskytovatele'

5. V případě, Že je příjemce příspěvkovou organizacíjiného územníhosamosprávného
celku, je povinen při sloučení,splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1
(doloŽení např. formou usnesenízastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední
věta odstavce 2 plati obdobně.
6. V případě, Že příslušnýsoud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatelje
oprávněn posoudit dosavadní naplněnĺ účelusmlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté
veřejné finančnípodpory nebo její částĺ.V takovém případě má příjemce povinnost vrátit
doposud vyplacenou veřejnou finančnípodporu nebo její část způsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskytovatele' Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu
správci či likvidátorovi příjemce, Že tento přijal veřejnou finančnípodporu z rozpočtu
poskytovatele a váŽe ho povinnost vyplacenou veřejnou finančnípodporu vrátit zpět do
rozpočtu poskytovatele.
vilt.

ostatní ujednání

1' Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy

na straně příjemce ke změně podmínek,
za kteých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli
neprodleně po zjištění změny.
IX.

Zävěreć,ná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech majícíchpovahu originálu, z nichŽkaždá
smluvnĺ strana obdźípo jednom výtisku.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných čĺslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Příjemce souhlasí s

tím, Že v případě zjištění závažných nedostatků při realizacĺ akce,
včetně nedodržen í term ínu odevzdán í vyúčtován í poskytnutých finančn ích prostřed ků

za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech
jeho żádosti o poskytnutí účelovýchdotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele.

4. Na dŮkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanovenímitéto smlouvy

a své
pravé, svobodné aváŽné vůle, je tato smlouva po jejím přečtenĺsmluvními stranami
vlastnoručně podepsána'

5. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranamĺ a účinnádnem převodu
prostředků z účtuposkytovatele.

6. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce
Včelná ć,. 13l3l2o22 ze dne 12. 12. 2022.
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