
Veřejnoprávní  smlouva o poskytnutí  dotace č . t4l2021,

Poskyt_ovatelem dotace podlé  té to smlouvy je:

obec ceská kubice
sí dlo:
tČ o: oozszzg+
DIČ : CZ 00253294
Zastoupena: 
Tel:
E-mail :

/ dále jen poskytovatel/

a

Pří jemcem dotace je:

Obec Babylon
sí dlo:  Babylon 27, 345 31 Babylon
IČ o: ooszzsst
DIČ :
zastoupena: Pavlem Bambáskem
te| :  724857 66I
E-mail :  info@babylon-obec.cz
Cí slo ú ětu: 762082399 /  0800
Bankovní  spojení :  Č eská Spořitelna
/ dále jen pří jemce dotace/

uzaví raji spolu tuto:

Veřejnoprávní  smlouvu o poskytnutí  neinvestič ní  dotace z rozpoč tu obce v oblasti:
kultura

č Hnek I .
ú č el neinvestič ní  dotace

Předmětem té to smlouvy je poskytnutí  neinvestič ní  finanč ní  podpory zrczpoč tuobce Č eská
Kubice ve formě dotace (dále jen nodotaceoo).

1. Úč elem neinvestič ní  dotace je pokrytí  neinvestič ní ch v} dajů  na náklady spojené
s vystoupení m interpretů  na kulturní  akci Lé to Babylon.

2. Pří jemce je povinen už í t neinvestič ní  dotaci jen k ú č elu uvedené mu v předchozí m
bodě. Pří jemce investič ní  dotaci přijí má azavazuje se, ž e bude č innost realizovat na
svou vlastní  zodpovědnost, v souladu s právní mi předpisy, podmí nkami té to smlouvy.

3. Dotace je ve smyslu zákona č .3201200I  Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě,
v platné m zněni, veřejnou finanč ní  podporou avztahuji se na ni vš echna ustanovení
tohoto zákona.

č Hnek I I .
Výš e neinvestič ní  dotace



l. Výš e dotace č iní  10.000,- Kč  a dotace bude poskytnuta bezhotovostní m převodem
zú č tu poskytovatele 362532110100 na ú č et pří jemce 762082399/0800 jako
neinvestič ní  dotace pod variabilní m symb olem 14 l202l.

č Hnek I I I .
Vyplacení  dotace

1. Neinvestič ní  dotace bude poukázána jednorázově, bankovní m převodem na ú č et
pří jemce, uvedený v záů ú aví  smlouvy, nejpozději do deseti dnů  ode dne podpisu té to
smlouvy oběma smluvní mi stranami.

č hnek IV.
Finanč ní  vypořádání  dotace

1. Pří jemce dotace předlož í  poskytovateli závěreč né  vypořádání  dotace po vyěerpání
vš ech prostředků  dotace nejpozději vš ak do 31.10.2021.

2. Vyú č tování  předlož í  pří jemce poskytovateli neinvestič ní  dotace formou soupisu
ú č etní ch dokladů  souvisejí cí ch s ú č elem, nakteý byla neinvestič ní  dotace poskytnuta,
jako pří lohy přilož í  fotokopie těchto dokladů . Přilož ené  doklady budou mí t vš echny
nálež itosti ú č etní ch dokladů .

3. Poskytovatel dotace je oprávněn od té to smlouvy odstoupit z dů vodů  na straně
pří jemce, ato zejmé na v pří padě, ž e po uzavření  té to smlouvy nastane nebo vy,jde
najevo skuteč nost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo č ást dotace odejmout.
Takovými skuteč nostmi jsou napří klad zjiš tění  poskytovatele, ž e ú daje, které  mu sdělil
pří jemce a které  mněly vliv na rozhodnutí  o poskytnutí  dotace jsou nepravdivé  nebo
vyuŽití  dotace není  v souladu s ú č elem stanoveným v ě. I . bodu ě. l té to smlouvy.
Pří jemce je povinen v takovýchto pří padech přistoupit na odstoupení  poskytovatele od
smlouvy.

4. V pří padě nedodání  vyú ětování  celkové  dotace ve stanovené m termí nu podle č . IV.
bodu č . l té to smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a pří jemce
dotace je povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její  č ást na zák| adě pí semné
výzvy poskytovatele na ú č et poskytovatele.

5. Pokud dojde v prů běhu platnosti té to smlouvy na straně pří jemce ke změně podmí nek,
zakteých byla dotace poskytnuta, je pří jemce povinen oznámittoto pí semně
poskytovateli neprodleně po zjiš tění  změny.

6. Pokud dojde v prů běhu platnosti té to smlouvy na straně pří jemce k přeměně nebo
zruŠ ení  právnické  osoby s likvidací , je povinen pří jemce vrátit poskytovateli
poměrnou ěást nevyč erpané  dotace okamž itě před tí m, než  dojde k přeměně nebo než
dojde ke zruš ení  právnické  osoby. Rozhodným dnem, kdy j iž  nemů ž e pří jemce č erpat
dotaci je den, kdy doš lo k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do
likvidace.

č Hnek V.
Ostatní  ujednání

1. Pří jemce dotace souhlasí  se zpracování m jeho ú dajů  poskytovatelem dotace s ohledem
nazákonč . 10611999 Sb., o svobodné m pří stupu k informací m. Tento souhlas je
pří jemcem poskytován a udělovrá.n do budoucna na dobu neurč itou pro vnitřní  potřeby
poskytovatele a dále pro ú č ely informování  veřejnosti o jeho č innosti. Zé roveň
pří jemce souhlasí  s mož ným zpří stupnění m nebo zveřejnění m té to smlouvy v plné m
zné ni, jakož  i vš ech ú konů  a okolností  s touto smlouvou souvisejí cí ch.



Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při výkonu kontrolní  č innosti, zejmé na

předlož it kontrolní m orgánů m poskytovatele kdykoliv k nahlé dnutí  originály vŠ ech

ú č etní ch dokladů  prokazují cí ch lyuž ití  prostředků  dotace v souladu s Úč elem č innosti

organizace.
Pří jemce se zavazuje k tomu, ž e ú č etní  doklady, které  předlož í  k vyú č tování  dotace

poskytnuté  touto smlouvou, nebudou uplatněny ve vyú č tování  pří padné  dotace

poskytnuté  j iným poskytovatelem dotací .

Pří jemce je povinen umož nit poskytovateli prové st kontrolu jak v prů běhu, tak i po

ukonč ení  č innosti organizace nebo jejich jednotliqých etap, a to ješ tě po dobu pěti let

od ukonč ení  financování  č innosti ze strany poskytovatele.

Za dodrž ení  ú č elu, na ktery byla dotace poskytnuta , a za pravdivost i správnost

závěreč né ho finanč ní ho vyú č tování  odpoví dá osoba oprávněná j  ednat jmé nem

pří jemce, která tuto skuteč nost na vyú č tování  pí semně potvrdí .

č bnek VI .
závé reč ná ustanovení

Smlouva je vyhotovenave2 stejnopisech mají cí ch povahu originálu, znichž kaž dáze
smluvní ch stran obdrž í  1 v} tisk.
Zmé ny a doplňky té to smlouvy lze provádět pouze formou pí semných č í slovaných

dodatků  podepsaných oběma smluvní mi stranami. Upřesnění  č i změny ú dajŮ (zmé na

adresy, č í slo baŇovní ho ú č tu apod.) stač í  pí semně sdělit poskytovateli dotace, pokud

tento netrvánauzavření  dodatku ke smlouvě.

Pří jemce souhlasí  s tí m, ž e v pří padě zjiš tění  závaž nýchnedostatků  při realizaci

ýdajů  spojených ú č elem investič ní  dotace dle č 1. I . bod 1, vč etně nedodrž ení  termí nu

odevzdáni vyú č tování  poskytnutých finanč ní ch prostředků , poskytovatel Vás vylouČ Í

z mož nosti v budoucnu od nás č erpat dotace (veřejných podpor) z prostředků

poskytovatele.
Na dů kaz výslovné ho souhlasu s obsahem a vš emi ustanovení mi té to smlouvy a své

pravé , svobodné  aváž né  vů le, je tato smlouva po její m přeč tení  smluvní mi stranami

vlastnoruč ně podepsána.

Pří jemce svým podpisem stvrzují  správnost ú dajů  uvedených v záhlavi té to smlouvy,

předevš í m paknázev, sí dlo, IC, DIC a č í slo ú č tu.

Tato smlouvanabýváplatnosti a ú č innosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvní ch stran.

V Č eské  Kubici dne 9.6.202t v. A.4 hl l9l!t/ . . .dne. !!!. .b. .{ ,p1,1
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DoLoŽKA

podle § 4l zákona č . 128/2000 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů

Obec Č eská Kubice ve smyslu ustanovení  § 4l zákonač . 128/2000 Sb., o obcí ch, ve mění  pozdějš í ch předpisů ,

poť vrzuje, ž e u právní ch ú konů  obsaž ených v té to smlouvě byly splněny ze strany Obce Č eská Kubice veš keré  zákonem č .

128/2000 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů , č i j inými obecně závaznými právní mi předpisy stanovené  podmí Ňy ve formě

předchozí ho zveřejnění , schválení  č i odsouhlasení , které  jsou obligatorní  pro platnost právní ho ú konu.

Znění  smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Č eská Kubice dne 8.6.202l usnesení m l88l202l.

V Č eské  Kubici dne 9.6.202l


