u\r,

SMLOUVA O POSKYTNUTI VEREJNE
FlNANčruípoDpoRy
uzavřená podle ustanovení § ].0a zákona č.25Ol2O00 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Lodín
se sídlem Lodín ]"00, 5O315 Nechanice, tČO: OOzOgOsr
zastoupená starostou Milan Bartoň
ba n kovn í spojen í: 1080845349/0800

(d

ó le j e

n,, poskytov ate l " )
a

Spolek seniorů - Lodín a Janatov
se sídlem Lodín ].00, 50315 Nechanice, lČo: 05702933
zastoupený: Jitkou Dobrozemskou
ban kovn í spojen í; 27 8489015/0300
(dóle jen ,,příjemce")

článek l.
Předmět smlouvy

L1,,

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanČní
podporu (dotaci) v nížesjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu
použítpouze ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pro něho z této
smlouvy.

článek tl.
účeldotace

2.t.

Dotace je poskytovánaza účelemfinancování akcí Spolku seniorů - Lodín a Janatov.
- Zajištění akcí pro seniory obce Lodín a Janatov,

2.2.

Příjemce je povinen použítdotaci pouze k účeluspecifikovanému v Čl. ll. odst. 2.]-.
Poskytnuté finančníprostředky nesmíbýt použity k jinému účelua musíbýt pouŽity
pouze v souladu s písemnou žádostípříjemce ze dne 7,3,2017.

poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnostia efektivnosti
hradit pouze následující výdaje vynaloženévýhradně pro účelypořádání akce pro
seniory Lodína a Janatova.

2.3.

Z

2.4.

Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
2.5.
2,6.
2.7,

mzdové náklady, odměny, cestovnía jiné náhrady pro pořadatele akce,
náklady na telefon, režijnínáklady
náklady, které svou výšízjevně neodpovídají rozsahu akce,
Článek !lt.
Výše čerpánídotace

3.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci
osmdesáttisíckoru

3,2,

n

ve

výši 80.000,- Kč (slovy:

českých ),

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet
příjemce 2784B9OL5/O3QO, vedený u ČSOB, a to do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

V případě, že příjemce použije finančníprostředky v rozporu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančníprostředky na stanovený účel,je povinen vrátit
poskytovateli takové finančníprostředky bezhotovostním bankovním převodem na číslo
účtu:1080845349/0800, a to nejpozději do 30 dnů od doručenípísemné
výzvy poskytovatele
k jejich vrácení.

článek lv.
Vyúčtování

4,1,.

Po ukončenírealizace akcí předloží příjemce poskytovateli bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději však do t5.9.2017 vyúčtování.

4.2.

Vyúčtováníbude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštních právních předpisů s označenímúčetníhodokladu a
položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu
příjemce prokazujících použitídotace. Na originálech a kopiích účetníchdokladů
bude uveden poskytovatel dotace.
článek v.
časovéužitídotace

5" 1.

Finančníprostředky poskytnuté jako veřejná finančnípodpora v souladu
smlouvou jsou k použitíod18.5.2017 do 14.9.20t7,
článek vl.
l(ontrola

s

touto

6.1.

ve
Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 32Ol2oO1 Sb,, o finančníkontrole
veřejné správě a o změně některých zákonů, Ve znění pozdějších předpisů,
oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví,případně dalšíchsl<utečností
osvědčuj ícíchdodržován í ustanoven í této sm louvy,

6,2,

příjemce

je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnosti při

prováděníkontro|y podle čl. Vl. odst. 6.1.
Článek Vl!.
Sankce

7.t.

7.2.

povinností
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každéporušení
podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §
22 zákona č.25ol2}o0 sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za
porušení rozpočtovékázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků.

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit
penále ve výši 1_ promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu,
článek vlll.
závěrečná ustanovení

8.1.

se řídí
Vzájemná práva a povinnosti účastníkův této smlouvě výslovně neuPravená
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech

územníchrozpočtůa občanským zákoníkem,

za podmínek v této smlouvě

uvedených bylo schváleno

8.7.

poskytnutí dotace

8,3.

příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
jsou informacemi,
smlouvy související,které má či bude mít poskytovatel k dispozici,
základě
které je poskytovate| povinen posl<ytnout žadatelům, popř, zveřejnit, na
zákona č, 106l11gg9 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění PozdějŠÍch

zastupitelstvem obce Lodín, usnesením v bodě č. 6 ze dne 18,5, ZOI7,

předpisů.

8.4.

jednom stejnopisu
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po
obdržíkaždá ze smluvních stran.

8.5.

právnímu jednání, že
Smluvní strany shodně prohlašují,že jsou způsobilék tomuto
jejím obsahem souhlasí, a že ji
si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumíjía s
vlastnoruční
uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své
podpisy,
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