Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou 57, 78811

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021
(uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích)

I)

Smluvní strany

Obec Loučná nad Desnou
Sídlo: Loučná nad Desnou 57, Loučná nad Desnou, 78811
Zastoupená: Petrou Harazímovou, MBA – starostkou obce
IČ: 00302953 DIČ: CZ 00302953
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5820841/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
V případě fyzické osoby
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
IČ/DIČ: (v případě FO podnikající):
V případě právnické osoby
Název/obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ/DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)

II) Základní ustanovení
1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je dotace veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
2. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se
dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku právnické nebo fyzické
osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b), a vztahují se na ni ustanovení
tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně, jako ustanovení této smlouvy,
právně závazná ustanovení obsažená v pravidlech Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Loučná nad
Desnou pro rok 2021, která byla schválena Zastupitelstvem obce Loučná nad Desnou č. …../2020 dne.
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III) Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově
určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek
stanovených touto smlouvou.
2. Dotace bude poskytnuta na účel……………………………. dle čl. 2 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Loučná nad Desnou pro rok 2021 subjektům, které působí na území obce Loučná nad Desnou, nebo jejichž aktivit se
účastní občané obce Loučná nad Desnou.
3. Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši…........ Kč (slovy ... korun českých), účelově
určenou na úhradu uznatelných výdajů uvedených v bodě 4. Rozpočet Žádosti o poskytnutí dotace ze dne…....
Příjemce je povinen vynaložit na provedení předmětu smlouvy vlastní zdroje ve výši nejméně ……… % ze schválené
výše dotace.
4. Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než celkové předpokládané uznatelné náklady,
konečná výše dotace se úměrně sníží. Příjemce musí dodržet stanovený minimální podíl spoluúčasti. Pokud celkové
skutečné uznatelné náklady projektu překročí celkové předpokládané uznatelné náklady, konečná výše dotace se
nezvyšuje.
5. Příjemce se zavazuje, že zorganizuje nebo se bude podílet v rámci své činnosti minimálně na jedné akci pro veřejnost
na území obce Loučná nad Desnou (podíl materiální, finanční, nebo personální).
6. Příjemce nesmí dotaci použít zejména na :
- darů (s výjimkou cen v soutěžích)
- nákup alkoholických nápojů
- na placení pokut a penále
- na úhradu nákladů spojených s mobilními operátory
- ke krytí bankovních úvěrů, odpisů, úroků z úvěrů, nákladů spojených s chovem a krmením zvířectva, na placení
leasingových splátek, náhrad škod nebo úhradu členských příspěvků
-

na úhradu jakýchkoliv daní (vyjma DPH v případě neplátců daně a daně zahrnuté v ostatních osobních nákladech)
na úhradu svých závazků po lhůtě splatnosti vůči třetím stranám
na úhradu odměn s výjimkou platu pracovníka, který se stará o majetek a chod organizace, která žádá o dotaci
cestovné (dopravné), s výjimkou, kdy účastníci spolku reprezentují obec či spolek nebo jedou na společnou
aktivitu (zájezd, soustředění apod.).

IV) Závazky smluvních stran
1. Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci dotaci, a to převodem na bankovní účet (u
příjemců, kteří nemají bankovní účet - v hotovosti) do ……….. /pozn.: konkrétní termín platby se upraví podle
finančních možností obce. Pokud výše dotace překročí částku 100 000.- Kč, smluvní strany dohodnou pro splacení
dotace splátkový kalendář s termíny a částkami dílčích plateb/. Poskytovatel je oprávněn poskytnout první platbu z
dotace nejdříve 1 měsíc před zahájením akce (netýká se dotace na činnost). Dnem poskytnutí příspěvku je den
odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele (popř. vyplacení v hotovosti).
2. V souvislosti s ujednáními obsaženými v této smlouvě nevzniknou poskytovateli dotace žádná vlastnická práva.
3. Příjemce dotace se zavazuje:
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a) předložit celkové vyúčtování poskytnuté dotace do 11. 1. 2022 dle této smlouvy v souladu s účelem, na který byla
poskytnuta. Vyúčtování musí obsahovat: − vyúčtování dotace dle přílohy č. 3 Programu pro poskytování dotací obce
Loučná nad Desnou v roce 2021 − písemnou formou soupis účetních dokladů, příjemce uvede skutečnou výši čerpání
dotace, účel použití dotace s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů − fotokopie faktur s
podrobným rozpisem dodávky, nebo výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony, ad.) − fotokopie výpisů
z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb − označení originálů
účetních dokladů vztahujících se k dotaci formulací: „Hrazeno z dotace Obce Loučná nad Desnou“ − fotodokumentace
z akce pro veřejnost, na které se příjemce dotace podílel − doklad o způsobu prezentace Obce Loučná nad Desnou
jako poskytovatele dotace
b) vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na bankovní účet poskytovatele, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů po schválení vyúčtování dotace finančním výborem obce Loučná nad Desnou
c) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci
d) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne kdy změna nastala, informovat poskytovatele o všech změnách
souvisejících s čerpáním dotace
e) v případě, že nebude schopen dodržet jednotlivé položky schváleného Rozpočtu, informovat poskytovatele o
změnách rozpočtových položek neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne kdy změna nastala a zároveň předložit
zdůvodnění těchto rozpočtových změn včetně žádosti o změnu
f) umožnit poskytovateli dotace finanční kontrolu použití finančních prostředků (podle zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole).
4. Poučení pro příjemce příspěvku: neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno podle zákona č.
250/2000 Sb.
5. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. a) a e) této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve
smyslu ust. § 10 a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně stanoví následující
tabulka:
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě porušení
jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně)

Výše odvodu v % z celkově
poskytnuté dotace

Předložení vyúčtování dotace po stanovené lhůtě do 15 kalendářních dnů
od data uvedeného ve smlouvě
Předložení vyúčtování dotace po stanovené lhůtě od 16 do 30
kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě
V případě vyúčtování dotace po stanovené lhůtě o více jak 30 kalendářních
dnů od data uvedeného ve smlouvě
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské
listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce a o jiných
změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření
příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci

2%
5%
50 %
5%

V) Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace
1. Pokud dojde v průběhu realizace smlouvy ke zrušení příjemce bez likvidace, přecházejí práva a povinnosti z této
smlouvy na právního nástupce příjemce. Stejně se postupuje, pokud bude příjemce osobou zúčastněnou na přeměně
podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli skutečnosti uvedené v odstavci 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději
však 14 dnů před provedením zrušení či přeměny podle odst. 1.

VI) Přeměna a zrušení příjemce s likvidací
1. Pokud dojde v průběhu realizace smlouvy ke zrušení příjemce s likvidací, je povinností příjemce oznámit zrušení a
vstup do likvidace bez zbytečného odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce likvidátor.
2. Likvidátor je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání dotace
ke dni vstupu do likvidace. Dále je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v článku I)
smlouvy nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní
účet poskytovatele.

VII) Závěrečná ustanovení
1. Příjemce je povinen vhodným způsobem propagovat Obec Loučná nad Desnou jako poskytovatele příspěvku (např.
při komunikaci s médii, na webových stránkách příjemce, ve výroční zprávě, na tištěných materiálech, apod.).
2. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným použitím loga obce Loučná nad Desnou.
3. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, bude-li se domnívat, že druhá strana porušuje své
závazky.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného
dodatku.
5. Poskytovatel je povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky po dobu 3 let na své
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se týká poskytnutí dotace v hodnotě nad 50 000
Kč.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vzájemně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nevýhodných podmínek.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem obce Loučná nad Desnou č. ... dne .... .
V Loučné nad Desnou dne ……….

…………………………………….

…………………………………….

poskytovatel

příjemce
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