
Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí jednorázové finanční dotace 

z rozpočtu obce

uzavřená podle zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění
  

Obec Kunějovice
Kunějovice 28
IČ: 00573086
Zastoupená: Miloslavem Novákem, starostou
Č. ú.: 31729-371/0100, KB Plzeň
(dále jen poskytovatel)

a

Oleksandr Volodymyrovyč Mashtaler
Kunějovice 14
IČ: 76278565 
(dále jen příjemce),

uzavírají  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku,  tuto  veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí
jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B:

I.

1. Poskytovatel  se  zavazuje  poskytnout  příjemci  jednorázovou  finanční  dotaci  ve  výši
Kč 3 000,- , slovy: třitisícekorun (dále jen dotace).

2. Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů pro cílovou skupinu dětí a dospělých 
v obci, souvisejících s konáním dětského maškarního dne, který se konal v pohostinství – FC
klubu dne  17.  2.  2018,  a  v souladu se  žádostí  o  dotaci  na  tyto  náklady č.  ŽDP 04/12-
02/2018. 

 
3. Dotace je poskytnuta v hotovosti v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,

tj. 23. 3. 2018.  
                                                                                                                                      

4. Dotace  je  poskytnuta  na  realizaci  soutěží,  občerstvení,  tombolu,  ceny,  poháry
pro děti.

lI.

1. Příjemce jednorázovou dotaci přijímá a zavazuje se ji  použít  výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dle čl. I. odst. 1. a 2. této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.
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Dotace musí být použita účelně a hospodárně. 
/Příjemce nesmí dotaci  použít  na nákup darů (mimo ceny v soutěžích),  úhradu ostatních
daní/.
Příjemce nesmí dotaci nebo její část poskytnout třetí osobě.
Příjemce je povinen vést řádně a odděleně evidenci čerpání z poskytnuté dotace v účetnictví  
a originály  dokladů označit tak,  aby   bylo  možno dokladovat, co bylo z poskytnuté  dotace    
hrazeno.

2.  Finanční dotace činí maximálně 80% celkových nákladů akce příjemce.

3.  Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
použití dotace včetně souvisejícího účetnictví příjemce. Při této kontrole je příjemce povinen
vyvíjet  veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě
požadovat. Originály všech účetních dokladů týkajících se dotace budou uloženy u příjemce.

4.  Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2018 předložit vyúčtování finanční dotace.

Vyúčtování musí obsahovat:

4.1. Závěrečnou zprávu vyplněnou na předepsaném formuláři, který je ke stažení
           na internetových stránkách Obecního úřadu Kunějovice ( formuláře ).
4.2. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace doložený:

- fotokopiemi  faktur  s podrobným  rozpisem  dodávky  (případně  dodacím  listem),
popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů
(kopie výpisu z běžného účtu),

- fotokopiemi  výdajových  dokladů  včetně  příloh  (stvrzenky,  paragony  apod.),
na základě kterých je pokladní doklad vystaven,

4.3. Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály dokladů
a se záznamy v účetnictví příjemce a nejsou použité u jiného poskytovatele dotace.

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy,
je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace
v této lhůtě, bude postupováno v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě,  že  příjemce  použije  dotaci  nebo  její  část  na  jiný  účel  než  sjednaný  touto
smlouvou  v čl.  I.  odst.  1.  a  2.,  či  poruší  některou  z jiných  podmínek  použití  dotace
sjednaných v čl.  II  odst.  1,  je  povinen vrátit  dotaci  nebo její  část  na účet  poskytovatele
nejpozději  do  15  dnů  od  písemného  vyzvání  poskytovatelem.  Nevrátí-li  příjemce
nevyčerpanou  část  dotace  v této  lhůtě,  bude  postupováno  v souladu  s  §  22  zákona
č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

7. V případě, že příjemce poruší některou z povinností uvedených v ustanoveních čl. II. odst.
2., 3.,  4. a 8. této smlouvy nebo pokud v žádosti o dotaci či v dalších podkladech, které
příjemce  předloží  poskytovateli,  uvede  nepravdivé  nebo  neúplné  údaje,  je  poskytovatel
oprávněn vyzvat příjemce k vrácení dotace. V takovém případě je příjemce povinen do 15
dnů ode dne doručení písemného vyzvání vrátit poskytovateli všechna plnění, která obdržel
na  základě  této  smlouvy.  Nevrátí-li  příjemce  tato  plnění  ve  stanovené  lhůtě,  bude
postupováno v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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8. Příjemce  je  povinen  písemně  oznámit  poskytovateli  do  15  dnů  závažné  skutečnosti,
jako jsou změny bankovního spojení, statutárního orgánu ( zástupce ), jakož i změny, které
mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti.

9. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších
předpisů, je příjemce povinen odvést uložený odvod spolu s penálem na účet poskytovatele.
Penále je stanoveno ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, nejvýše však do výše této částky. 

III.

1. Příjemce  prohlašuje,  že  nemá  vůči  poskytovateli  žádné  nesplacené  závazky  po  lhůtě
splatnosti, a že není s poskytovatelem v soudním sporu, vyjma sporů za zrušení správních
rozhodnutí v řízení nalézacím, vydaných v přenesené působnosti obce; nikoliv však sporů
v exekučním řízení. 

2. Případné  změny  a  doplňky  této  smlouvy  je  možné  činit  pouze  písemně  na  základě
oboustranně podepsaných, chronologicky  číslovaných dodatků.

3. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  smlouvu  uzavírají  z vážné  a  svobodné  vůle.
Její obsah  může kterákoliv strana zveřejnit. 

4. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních,  z nichž poskytovatel  obdrží dva a příjemce
jeden výtisk.

5. Schvalovací  doložka dle  ust.  §  41  odst.  1  zákona č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších  předpisů:  poskytnutí  tohoto  příspěvku  bylo  schváleno  usnesením
Zastupitelstva obce Kunějovice č. 599/02/18 f), ze dne 16. 2. 2018, veřejnoprávní smlouva
o  poskytnutí  jednorázové  finanční  dotace  z  rozpočtu  obce  schválena  usnesením
č. 609/03/18 c), ze dne 23. 3. 2018.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kunějovicích dne  23. 3. 2018

…………………………….....          ……………………………….

          Obec Kunějovice                                        Oleksandr Volodymyrovyč Mashtaler
  Poskytovatel                Příjemce
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