Smlouva
o poskytnutí jednorázové finančnídotace
z rozpočtu obce
uzavřená podle zákona č.89l2O12 Sb., offianského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č.25al2aa0 Sb., o rozpoěorrých pravidlech územníchrozpočtů,
v platném znění

Obec Kuněiovice

Kunějovice 28
lC:00573086
Zastoupená: Miloslavem Novákemn starostou
C. ú.: 31729a7lr0í00, KB Plzeň
(dále jen poskytovatel)

a

§tanislav kudík

Kunějovice 32
330 35 Plzeň - aever
(dále jen příjemce),

uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční
dotace z rozpočtu obre dle,,Pravidel", část B:

l.

1. Poslqltovatel se zavazuje

poslqfinout příjemcijednorázovou Ťinančnídotaci ve v,ýši
Kč 3 000,- , slovy: třitisícekorun (dále jen dotace).

2.

Učelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů pro cílovou skupinu dětí a dospělých
s prázdninami, hurá do školy"
v obci, souvisejících s konáním dětského dne
"Rozloučení
diabola", které se budou konat na víceúčelovémhřišti
a střelecké soutěže
"Kunějovická
přilehlých
prostorách
a
- obecní zahradě v Kunějovicích, dne 27.8. 2016, a v souladu
se žádostí o dotaci na §[o náklady č. ZDP 09l12-08nffi6.

3.

Dotace bude poslrytnuta v hotovostido 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami, tj. do 25. 8. 2016.

4. Dotace je poskytnuta na realizaci soutěží,občerstvení,ceny, poháry
a hráče.

pro děti

ll.
1. Příjemce jednorázovou dotaci přiiímá a zavaz$e se ji použítrnýlučně v souladu

s účelem
poslrytnutí dle ěl. I. odst. 1. a 2. této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě,

Dotace musí být použita úěelně a hospodárně.
/Příjemce nesmí dotaci použítna nákup darů (mima ceny

v

sautěžích),úhradu ostatních

daníl.
Příjemce nesmí dotaci nebo její část poslqltnout třetí osobě.
Příjemce je povinen vést řádně a odděleně evidenci čerpáníz poslrytnuté dotace v účetnictví
a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo z poslrytnuté dotace
hrazeno.
2.
3.

Finančnídotace ěiní maximálně 80% celkoqých nákladů akce příjemce.
Příjemce je povinen umožnit poslrytovateli provedení kontroly dodženíúčelua podmínek
použítídotace včetně souvisejícíhoúčetnictvípříjemce. Při této kontrole je příjemce povinen
vyv,jet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě
požadovat. Originály všech účetníchdokladů týkajícíchse dotace budou uloženy u příjemce.

4. Příjemce je povinen nejpozději do 30, 9.

20í6 předložit vyúětování finančnídotace.

Vyúčtovánímusí obsahovat:

4.1.
4.2.

Závěrečnou zprávu vyplněnou na předepsaném formuláři, který je ke stažení
na internetorr,ých stránkách obecního úřadu kunějovice ( formuláře ).
Soupis výdajů hrazených z poslrytnuté dotace doložený:
fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetníchdokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů
(kopie v,ýpisu z běžnéhoúčtu),
fotokopiemi qýdajových dokladů včetně příloh (sfurzenky, paragony apod.),
na základě kte,lých je pokladní doklad vystaven,
Čestnéprohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály dokladů
a se záznamy v úěetniďví příjemce a nejsou použitéu jiného poslrytovatele dotace.

-

4.3.
5.

6,

V případě, že dotace nebyla použita v celé qýši ve lhůtě uvedené v čl. ll odst. 2 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část na účetposkytovatele nejpozději
do 15 dnů ode dne předložení vyúčtováníposlrytovateli. Nevrá,tí-li příjemce nevyčerpanou
část dotace v této lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22 zákona č. 25OEa00 Sb.,
o rozpočtov,ých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že přijemce použije dotaci nebo její část na jiný účelnež sjednaný touto
smlouvou včl. l. odst, 1. a 2., či porušíněkterou zjiných podmínek použitídotace
sjednaných včl, ll odst. 1, je povinen vrátit dotaci nebo její čast na účetposlqltovatele
nejpozději do 15 dnů od písemnéhovyanáni poslrytovatelem. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů.

7.

V případě, že příjemce porušíněkterou z povinností uvedených v ustanoveních čl. ll. odst.
2., 3., 4. a 8, této smlouvy nebo pokud v žádosti o dotaci či v dalšíchpodkladech, které
příjemce předložíposlrytovateli, uvede nepravdivé nebo neúplnéúdaje, je poskytovatel
oprávněn vyalat příjemce k vrácení dotace. V takovém případě je příjemce povinen do 15
dnů ode dne doručenípísemnéhovyzvání vrátit poslqftovateli všechna plnění, která obdžel
na základě této smlouvy. Nevrátí-li příjemce tato plnění ve stanovené lhůtě, bude
postupováno v souladu s § Z2zákona č.25012000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

2

8,

Příjemce je povinen písemně oznámit poslrytovateli do 15 dnů závažné skutečnosti,
jako jsou změny bankovního spojení, statutárního orgánu ( zástupce ), jakož i změny, které
mohou podstatně ovlivnit způsob finančníhohospodaření př'ljemce a náplň jeho činnosti.

9. V případě, že se příjemce dopustí porušenírozpočtovékázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 25al2000 Sb., o rozpočtoyých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších

předpisů, je příjemce povinen odvést uložený odvod spolu s penálem na účetposkytovatele.
Penále je stanoveno ve výši 1 promiIe denně z neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, nejvýše však do rnýše této částky.

ll

l.

1. Příjemce prohlašuje, že nemá vůčiposlcytovateli žádnénesplacené závazky po

lhůtě
splatnosti, a že není s poslqfovatelem v soudním sporu, vy,jma sporů za zrušenísprávních
rozhodnutí v řízení nalézacím,vydaných v přenesené působnosti obce; nikoliv však sporů
v exekučnímřízení.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možnéčinit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných, chronologicky číslovanýchdodatků.

3- Smluvní strany shodně prohlašují,že smlouvu uzavírajízvážnéa svobodné vůle.
Její obsah můžekterákoliv strana zveřejnit.

4.

Táto smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, znichž poskytovatel obdržídva a příjemce
jeden výtisk.

5. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona é. 128f2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce Kunějovice é.31Uaa16 j), ze dne'l2.8. 2016.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kunějovicích dne 15. 8. 2a16

Poskytovatel

stanis|av kudík
Příjemce

CIBEC KTJNĚ,IOVICE
Kunějovice 28

330 35 Líšťany
Ič:00573086, Tel.: 37? g27 O70

J

