
Obec Stálky

Stálky 5, 671 06  Šafov
E-mail: obecstalky@tiscali.cz, Tel./Fax. 515297140

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

1. Obec Stálky
Zastoupená:             Jiřím  Willmannem, starostou
Sídlo: Stálky 5, 671 06  Šafov
IČ: 00637572
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 152575727/0300

2. Žadatel
JEDNOTA ,spotřební družstvo,Moravský Krumlov
Zastoupený: Ing. Františkem Šlapanským,předsedou představenstva
Sídlo: Nám. T.G. Masaryka 28
672 12  Moravský Krumlov
IČ: 00032336
DIČ : CZ00032336
Tel : 515300312
e-mail:sekretariat@jednotamk.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 216741/0100

uzavírají v souladu s ustanovením §10a) odst.5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stálky
(dále jen smlouva)

I. Preambule
Příjemce  podal  dne  11.5.2018  žádost  o  poskytnutí  dotace,  která  obsahovala  všechny
náležitosti uvedené v §10a odst.3 Zákona (dále jen žádost). Poskytovatel se rozhodl Žádosti
příjemce  vyhovět,  a  to  usnesením  č.  6/4/2018  ze  dne  24.5.2018  Tato  smlouva  upravuje
podmínky poskytnutí dotace a povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na účel
stanovený v bodě II. odstavce 1. této smlouvy.

II. Předmět a účel dotace
1. Obec Stálky poskytne v roce 2018 ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši

70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun)

účel poskytnutí dotace: příspěvek na provoz prodejny smíšeného zboží 

2. Dotace se poskytuje na účel stanovený v bodě 1. této části Smlouvy.
3. Dotace bude vyplacena z pokladny obce při podpisu smlouvy.

III. Další ujednání
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Příjemce  dotaci  přijímá  a  zavazuje  se  použít  ji  k účelu  popsanému  v bodě  II.  této  části
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.
Pokud v době trvání této smlouvy dojde k zániku nebo transformaci příjemce dotace, případně
k dalším  změnám  např.  v identifikačních  údajích,  je  příjemce  povinen  tuto  skutečnost
neprodleně oznámit poskytovateli.
Příjemce se zavazuje, že před svým zánikem nebo transformací převede nevyčerpanou část
dotace zpět poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů přede dnem zániku nebo transformace
příjemce. V témže termínu je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování vyčerpané
části dotace.
Poskytnuté  finanční  prostředky  příjemce  vyčerpá  nejpozději  do  31.12.2018.  Konečné
vyúčtování  čerpání  dotace  příjemce  předloží  poskytovateli  nejpozději  do  15.ledna
následujícího  roku na formuláři,  který je  nedílnou přílohou této smlouvy.  Účetní  doklady
musí být označeny: ,,Hrazeno z dotace obce Stálky ve výši……………….“ Poskytovatel je
oprávněn ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
ověřovat  kontrolou  hospodárnost  a  účelnost  čerpání  dotace  a  dodržování  podmínek  této
smlouvy.
Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Obec – poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové disciplíny dopustila, odvod do
svého  rozpočtu  ve  výši  částky  neoprávněně  použitých  prostředků  svého  rozpočtu  spolu
s povinností  zaplatit  penále  ve výši  1  promile  denně z neoprávněně použitých prostředků,
nejvýše  však  do  této  částky,  a  to  do  30  dnů  od  rozhodnutí  poskytovatele  o  vrácení
neoprávněně použitých prostředků včetně penále.

IV. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.
Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran a to
písemnou formou.
Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  jeden  obdrží  příjemce  a  jeden
poskytovatel.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce dne: 26.9.2018 usnesení číslo 8/8/2018

Ve  Stálkách  dne: 30.10.2018                                    V  ……………………….  dne :

Jiří  Willmann, starosta                             Ing. František Šlapanský,
                                                                                        předseda představenstva


