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Příloha č. 2 PRAVIDEL pro poskytování dotacím spolkům, neziskovým organizacím a pořadatelům

Smlouva o poskytnutí dotace VS/………../2023
uzavřená podle ustanovení § 1724 a následně zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník a zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Obec Starkoč
sídlo: Starkoč 26, 286 01 Čáslav
bankovní spojení: č. účtu: 443504339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
IČ: 006 40 417
zastoupená: Jan Jiskra - starosta obce
(dále jen jako „poskytovatel“)
a
…………………………………………..
sídlem, bytem: …………………………………………………………………….
IČ: dat. nar.: ……………………………………………………………………….
bankovní spojení: …………………………………………………………………
vedený u ……………………………………………………………………………
(dále jen jako „příjemce“)
II.
Předmět smlouvy
Poskytovatel, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací spolkům a jiným neziskovým
organizacím schválenými Zastupitelstvem obce Starkoče dne 6. 11. 2015, poskytne ze
svého rozpočtu na rok ………………..…… příjemci finanční účelovou dotaci
ve výši …………………………………Kč (slovy: …………………………………).
Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho shora uvedený účet v následujících
splátkách a termínech. První platba bude do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami.
Celá částka ve výši ……………………. bude zaslána na účet příjemce do 7 dnů od data
podpisu smlouvy.
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III.
Účel a podmínky použití dotace
Dotace je příjemci poskytována pro účel, který uvedl ve své žádosti. Tato žádost je
nedílnou součástí smlouvy.
Příjemce je povinen vždy poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností
a efektivností výhradně ke sjednanému účelu. Příjemce je povinen doložit minimálně
3 nabídky pro porovnání a dosažení co nejlepší cenové nabídky v případě, že jedná o
akci, jejíž celková cena přesahuje částku 20.000,- Kč.
Příjemce poskytnutou dotaci vyčerpá nejpozději do 30. 11. ……………. Finanční
prostředky nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada
prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci sjednaného účelu převodem finančních
prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele(ů). Tyto
náklady musí být do 10. 12. ……………... dodavatelem vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty
v účetnictví příjemce.
Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 10. 12. ……………………. čestné prohlášení
s vyúčtováním o využití dotace na předepsaném formuláři, včetně kopií pokladních či
jiných daňových dokladů a dokladů prokazujících jejich zaplacení (např. bankovní výpis).
Pokud dotaci, případně její část nevyčerpá do 30. 11. ………………., je povinen dotaci,
případně její nevyčerpanou část, vrátit nejpozději do 10. 12. ………………. zpět na účet
poskytovatele.
IV.
Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky
Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
provádět kontrolu plnění této smlouvy a příjemce je povinen tuto kontrolu strpět a
poskytnout poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost.
Nebude-li dotace použita ke sjednanému účelu nebo dojde-li k porušení kteréhokoliv
ustanovení této smlouvy ze strany příjemce, je povinností příjemce dotaci nebo její
nesprávně použitou část poskytovateli vrátit, a to nejpozději do 10 dnů po takovém
kontrolním zjištění nebo po termínu vyúčtování.
Pokud příjemce nepředloží poskytovateli do 10. 12. …………., případně do stanoveného
náhradního termínu, čestné prohlášení s vyúčtováním o využití dotace, je povinen
do 10 dnů od této lhůty vrátit celou dotaci zpět na účet poskytovatele.
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V.
Závěrečná ustanovení
Příjemce se zavazuje, že při realizaci účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, bude
uvádět obec Starkoč jako poskytovatele finančních prostředků. Hodlá-li při prezentaci
použít znak obce, je povinen dodržet ustanovení a pravidel pro používání znaku obce
Starkoč.
O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Starkoč
dne …………………………………….., usnesením č. …………………………………
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Tato smlouva je pořizována ve dvou vyhotoveních, po jednom pro příjemce a
poskytovatele.
Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy
připojují obě strany svoje podpisy.
Ve Starkoči, dne ………………………………………….

…………………………………….
poskytovatel

……………………………………..
příjemce
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