Obec Kotvrdovice
Obec Kotvrdovice, Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice
IČ: 00 63 73 27

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
OBCE KOTVRDOVICE
uzavřená dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Obec Kotvrdovice
zastoupená starostou Jindřichem Kocourem
IČO 00637327
(dále jen obec)
a
2. Orel jednota Kotvrdovice
zastoupená starostou Martinem Kovářem
IČO 75042088
(dále jen příjemce)
uzavřely níže uvedeného dne tuto „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ (dále jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb. o pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a na základě usnesení zastupitelstva obce Kotvrdovice ze dne 29.
9. 2021, usnesení č. 21.6.4. poskytuje obec příjemci níže uvedenou dotaci.

III. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany obce příjemci ve výši 100.000,- Kč (slovy
stotisíckorun českých) a závazek příjemce nakládat s touto dotací v souladu s účelem této smlouvy.
Obec převede na účet příjemce č. 1887901399/0800 dotaci ve výši 100.000,- Kč do deseti dnů od
podpisu smlouvy.

IV. Účel smlouvy
1. Obec poskytuje dotaci uvedenou v čl. III. této smlouvy výhradně za účelem zajištění provozu budovy
Orlovny.
2. Uznatelné náklady:
- splátky energií
- pojištění budovy
- materiál, zboží, služby

V. Práva a povinnosti obce
1. Obec se zavazuje poskytnout dotaci v souladu s čl. III. této smlouvy.
2. Zástupce obce je oprávněn v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole, v platném znění
a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou
dotací, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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VI. Povinnosti příjemce
1. Příjemce dotace je povinen využít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro účel stanovený v čl.
IV. této smlouvy do 31. 11. 2021.
2. Příjemce je povinen poskytnout zástupci obce na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních
a účetních dokladů, vztahujících se k účelu této smlouvy.
3. Při zjištění pochybení příjemce při nakládání s poskytnutými finančními prostředky je příjemce
povinen sjednat ve stanovené lhůtě nápravu, v opačném případě je obec oprávněna od smlouvy
odstoupit a příjemce je povinen neoprávněně použité finanční prostředky vrátit na účet obce, č.
1360050399/0800 do 14 dnů od zjištění neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků.
4. V případě, že příjemce nevyčerpá poskytnuté finanční prostředky v plné výši, je také povinen
nevyčerpanou část vrátit na účet obce do 31. 12. 2021.
5. Příjemce předloží obci závěrečné vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu nejpozději do 10. 12.
2021. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů,
prokazujících užití dotace a také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
čerpání dotace. Závěrečná zpráva musí obsahovat celkové vyhodnocení splnění účelu.
6. Příjemce informuje obec bezodkladně o případné přeměně na jinou právnickou osobu.
7. V případě zániku příjemce, převede zástupce příjemce nevyčerpanou část dotace na účet obce.

VII. Smluvní pokuty
1. Nevrátí-li příjemce v souladu s čl. VI. bod 3 a 4 této smlouvy poskytnuté finanční prostředky ve
stanovené lhůtě na účet obce, je příjemce povinen uhradit obci smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu.

…………………………..………………….

………………….……………………….

Jindřich Kocour
starosta obce

Martin Kovář
starosta Orel jednota Kotvrdovice

V Kotvrdovicích dne: 6. 10. 2021
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