Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - dotace
obcí Hovorčovice
(číslo smlouvy obce: 37/2019)
I.

Smluvní strany

1. Obec Hovorčovice
sídlo: Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 p. Měšice
IČ:
00240214
DIČ: CZ002402214
bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 5621201/0100
zastoupená Jiřím Novákem, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Hovorčovice
sídlo: Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice
IČ:
437 51 121
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-3498910207/0100
zastoupený: Petrem Kopeckým, jednatel
(dále „příjemce“)
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je poskytnutí finanční dotace (pro účely této smlouvy též finančního
příspěvku) příjemci formou příspěvku z rozpočtových prostředků poskytovatele na rok 2019
za podmínek uvedených v této smlouvě.
Příspěvek je poskytován příjemci účelově tak, že příjemce nesmí využít příspěvek k jiným
účelům než k úhradě vlastních nákladů vynaložených příjemcem pro účely:
-

na pořádání rybářského plesu (k úhradě pronájmu sálu),
na činnost dětského rybářského kroužku,
na nákup lednice a zřízení přípojky do klubovny.
III.

Výše příspěvku

Finanční prostředky na realizaci činnosti specifikované čl. II. se poskytují ve výši:
55.000,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských).

IV.

Závazky smluvních stran

1. Příjemce se zavazuje:
- použít příspěvek výhradně v souladu s touto smlouvou na konkrétní účely specifikované v
čl. II.,
- vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých svých reklamních materiálech
s uvedením skutečnosti, že svou činnost realizuje s finanční spoluúčastí poskytovatele,
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- dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, umožnit poskytovateli
průběžnou kontrolu čerpání příspěvku,
- na vyzvání poskytovatele předložit úplné finanční podklady související s účelem, na nějž je
příspěvek poskytován,
- dodržovat povinnosti vyplývající mu z této smlouvy,
- předložit a doručit poskytovateli vyúčtování příspěvku nejpozději do 15.12.2019 ve formě
souhrnného přehledu vyúčtování, v kterém budou jednotlivě uvedeny vynaložené náklady a
účel jejich vynaložení, spolu s tímto přehledem předložit kopie všech příslušných dodacích a
platebních dokladů,
- vrátit případný nedočerpaný příspěvek poskytovateli nejpozději do 15.12.2019 na jeho účet
uvedený v čl. I této smlouvy, jako variabilní symbol uvést číslo této smlouvy,
- vrátit poskytovateli poskytnutý finanční příspěvek, nebo jeho část, kterého se zjištění týká
v případě, že poskytovatel zjistí jak průběžnou kontrolou, případně kontrolou předloženého
konečného vyúčtování, že příjemce neoprávněně použil celou částku poskytnutého
finančního prostředku, nebo jeho část. V takovém případě se jedná o porušení smlouvy
příjemcem, stejně tak pokud příjemce nedodrží termín vyúčtování, nebo vrácení
nevyčerpané části poskytnutého finančního příspěvku,
- za prodlení s vrácením neoprávněně využité části poskytnutého finančního příspěvku,
případně celého příspěvku, je povinen příjemce příspěvku zaplatit poskytovateli penále ve
výši 1 promile z částky za každý den, za prodlení s předložením vyúčtování, nebo vrácení
nevyčerpané částky, je příjemce povinen zaplatit poskytovateli stejné penále i za každý den
z prodlení, ve všech uvedených případech prodlení je celková výše penále nejvýše do výše
poskytnutého finančního příspěvku.
- pokud by nastal v době platnosti této smlouvy stav, že má dojít k přeměně příjemce nebo
jeho zrušení likvidací, předložit poskytovateli než takový stav fakticky nastane, všechny
doklady k do té doby vyčerpané části poskytnutého finančního prostředku a vrátit mu
všechny nevyčerpané prostředky.
- při porušení povinnosti příjemce uvedené v předchozím odstavci, uhradí příjemce
poskytovateli uložený odvod za porušení rozpočtové kázně v zákonné výši.
- respektovat skutečnost, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce poskytovatele
v případě, že poskytnutý příspěvek je nebo bude vyšší než 50 000,- Kč. Pro účely platnosti
tohoto ustanovení, se použije výše příspěvku uvedená v článku III. této smlouvy, případně
úprava výše příspěvku nad uvedenou hranici po nabytí účinnosti smlouvy dodatkem k ní.
2. Poskytovatel se zavazuje:
- na základě oboustranného podpisu smlouvy poskytnout příjemci příspěvek schválený
zastupitelstvem obce,
- uhradit příspěvek dle čl. III. této smlouvy bezhotovostním převodem na účet příjemce do 30
– ti dnů od podpisu této smlouvy.

V.

Ostatní ujednání

1. Poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Hovorčovice č. 4/2019 dne 25.4.2019 usnesení odst. 4.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě
vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

V Hovorčovicích dne:

V Hovorčovicích dne:

………………………………………
poskytovatel

……..………………………………..
příjemce
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