Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z programu „ Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018“
podle § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Poskytovatel:
Obec Hrušovany u Brna
Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČO: 00281824
Číslo bankovního účtu: 2022877339/0800
jednající: Miroslav Rožnovský, starosta obce
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Příjemce :
Název:
Sídlo:
IČO:
Číslo bankovního účtu:
jednající:
(dále jen „Příjemce“)
1.
Preambule
Poskytovatel zveřejnil dne 20. 02. 2015 program „Dotační program obce Hrušovany u Brna
2014-2018“ (dále jen „Program“) na své úřední desce. Účelem tohoto programu je finanční
podpora aktivit spolků na území Poskytovatele. Dne XX. XX. 201X (v termínu pro podání
žádostí) podal Příjemce žádost o poskytnutí dotace z tohoto Programu, která obsahovala
všechny náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 Zákona (dále jen „Žádost“). Poskytovatel se
rozhodl Žádosti Příjemce vyhovět. Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a
práva a povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na účel
stanovený v bodě 3. této smlouvy.
2.
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.
Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo X/X do 30
dnů po podpisu této smlouvy.
3.
Účel dotace
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Dotace se poskytuje na ................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
dle popisu uvedeného v Žádosti.
4.
Termíny realizace
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu
Zahájení realizace
XX. XX. 201X
ukončení realizace
XX. XX. 201X
předložení finančního vypořádání dle článku 5 smlouvy do 30. 11. 201X
vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace
do 15. 12. 201X
5.
Výdaje hrazené z dotace
Dotace z dotačního programu má být použita na úhradu nákladů spojených s realizací
Projektu.
Dotaci nelze využít na:
 úhradu mezd, ostatních osobních nákladů příjemce a odvodů na sociální a zdravotní
pojištění zaměstnanců příjemce dotace
 peněžní dary
 pořízení investičního majetku
 odpisy dlouhodobého majetku
 nákup nemovitostí
 úhradu cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
s výjimkou jízdného
 dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám
 úhradu daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má nárok na její odpočet
 nákup mobilních telefonů, úhradu úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní
poplatky.
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných
veřejných rozpočtů.
6.
Finanční vypořádání dotace
Příjemce je povinen do 30. 11. 201X předložit finanční vypořádání dotace na formuláři
„Vyúčtování dotace“, jehož nedílnou součástí bude soupis dokladů hrazených z dotace.
Příjemce předloží Poskytovateli originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Uznatelné
náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce
nejpozději do termínu 30. 11. 201X. Příjemce zajistí ve svém účetnictví, nebo daňové
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evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování dotace. Příjemce odpovídá za
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících příjem
dotace s uvedením textu „Dotace obce“ a použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace
obce ve výši … Kč“. Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen
nevyčerpanou část dotace vrátit Poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí Příjemce na
bankovní účet Poskytovatele číslo 2022877339/0800 nejpozději dne 15. 12. 201X. Prostředky
se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet Poskytovatele.
7.
Přeměna a zrušení Příjemce bez likvidace
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení Příjemce bez likvidace, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce Příjemce. Stejně se postupuje, pokud
Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně podle zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
Poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na
kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy. Příjemce není oprávněn
dokončit přeměnu bez souhlasu Poskytovatele.
8.
Zrušení Příjemce s likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení Příjemce s likvidací je povinností
Příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Tuto
povinnost plní jménem Příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je povinen
 předložit Poskytovatelovi nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční
vypořádání dotace ke dni vstupu Příjemce do likvidace
 vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovatelovi na účet uvedený v bodě 5 této
smlouvy nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za
vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele
Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i další
část dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude
v tomto případě postupovat podle bodu 10 této smlouvy.
9.
Další podmínky poskytnutí dotace
9.1. Příjemce je povinen při realizaci Projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. Ostatní Příjemci
jsou povinni při realizaci Projektu postupovat v souladu s podmínkami § 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv se na ně
tento zákon nevztahuje.
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9.2. U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na
jaký mají být prostředky vynaloženy.
9.3. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít
vliv na poskytnutí této dotace.
9.4. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků
a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty souvisejících
s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům
Poskytovatele vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a
umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem
ověřování plnění podmínek této Smlouvy poskytovat uvedeným subjektům požadované
informace a dokumentaci.
9.5 Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci bude uvádět obec jako poskytovatele části
finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet zásady pro
jejich použití. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu
pozvánky na veřejná vystoupení a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup.

10.
Porušení rozpočtové kázně
10.1. Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky
stanovené touto smlouvou. V souladu se Zákonem nařídí v takovém případě
Poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.
10.2. Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, se považuje zejména nedodržení podmínek stanovených v části 9 této
smlouvy. V takovém případě uloží Poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně
v rozmezí 10-50% z částky poskytnutých finančních prostředků, v souvislosti s jejichž
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně
11.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11.2. Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.
11.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
11.4. Příjemce svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu a také, že byl seznámen se všemi
povinnostmi uvedenými v této smlouvě.
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Doložka podle § 85, písm. c) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
O poskytnutí Dotace rozhodlo Zastupitelstvo obce v souladu s § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání konaném dne XX.
XX. 201X usnesením č. ………………………….

V Hrušovanech u Brna…………….

V Hrušovanech u Brna ………………

………………………………
Poskytovatel

……………………………….
Příjemce

5

