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Smlouva o poskytnutí veřejné  finanč ní  podpory

uzavřená podle ustanovení  § 10a zákona č . 25012000 Sb,, o rozpoč tových pravldlech ú zemní ch

rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů

mezi smIuvní mi stranami:

0bec Babylon

se sí dlem obecní ho ú řadu Babylon 27 ,344 01 Domaž lice, lČ o: 00572551

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou
(d ále je n,,po skytov ate l" )

a

Babylon z,s,

se sidlem Babylon 27 ,344 01 Domaž lice , | Č oi 26612437

(dále jen ,,pří jemce")

Č lánek l.

Předmět smlouvy

1.1, Poskytovate|  se touto sm| ouvou zavazuje poskytnout pří jemci veřejnou finanč ní  podporu (dotaci)

v ní ž e sjednané  výš i a přijemce se zavazuje tuto dotaci podporu použ it pouze ke sjednané mu

ú č e| u a splnit dalš i povinnosti plynoucí  pro něho z té to sm| ouvy.

Č lánek ll.

ú č el dotace

Dotace je poskytována za ú č elem nákupu stanu, lavlc, stolů  a pro zajiš tění  kulturnich akcí

konaných v obci Babylon, jehož  pořadatelem je pří jemce,

Pří jemce je povinen použ it dotaci pouze k ú č elu specifikované mu v č l, ll. odst. 2.1. Poskytnuté

finanóni prostředky nesmi být použ ity kjiné mu ú č elu a musí  být použ ity pouze vsouladu
s pí semnou ž ádosti přijemce ze dne 14, 01.2021.

Z poskytnuté  dotace lze za dodž eni zásad hospodárnosti, ú č elnosti a efektivnosti hradit pouze

následujici výdaje vynalož ené  výhradné  pro ú č ely pořádání  akce:

a) pronájem prostor a movitých věci,

b) nákup movitých věci, zhotovení  dila,

c) výhry a pohoš těni pro ú óastní ky akcí  v maximální  souhrnné  hodnotě 5,000,- Kč ,

d) náklady na propagaci akce (tisk, internet, rozhlas) v maximálni souhrnné  výš i 5,000,- Kč .

Z poskytnuté  dotace nelze hradit zejmé na:

a) mzdové  náklady, odmé ny, cestovni a j iné  náhrady pro pořadatele akce,

b) náklady na ubytováni a cestovní  náhrady ú č astniků  akce,

c) náklady na te| efon a energie,

d) nákup nemovitých věcí ,

e) náklady, které  svou výš i zjevně neodpovidaji rozsahu akce,

f) investič ni výdaje.

2,1,

2,2,

2,3,

2.4.
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č láné k lll.
Výš e č erpání  dotace

3.,l. Poskytovatel poskytne přijemci dotaci ve výš i 5 000,- Kč  (slovy: pět t isí c korun č eských),

3,2, Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostní ho bankovní ho převodu na ú óet přijemce

č . 182321090/0300, vedený u Č eskoslovenské  obchodni banky a.s., a to do 30 dnů  od podpisu

té to smlouvy.

3.3. V připadě, ž e pří jemce použ ije í inanč ní  prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyč erpá

vš echny poskytnuté  finanč ní  prostředky na stanovený ú č el, je povinen vrátit poskytovateli takové

finanč ní  prostředky bezhotovostnim bankovnlm převodem na ú č et č . 762082399/0800, vedený u

Č eské  spořitelny a.s., a to nejpozději do 30 dnů  od doruč enl pisemné  výzvy poskytovatele k,| ejich

vrácen í .

Č lánek lV,

Vyú č tování

4,1, Po ukonč eni realizace akce předlož í  přijemce poskytovateli bez zbyteč né ho odkladu, nejpozdé ji

vš ak do 31. 1 'l. 2021 vytič továni.

4.2, Vyú č továni bude provedeno formou kopií  pí semnosti majicich nálež itosti ú č etní ch dokladů  podle

zvláš tnich právní ch předpisů  soznač enim ú č etniho dokladu a polož ky, která byla z poskytnuté

dotace uhrazena, vč etně kopii výpisů  z tJótu přijemce prokazují cich použ iti dotace.

4.3. Pří jemce je povinen vé st řádnou a oddělenou evidenci č erpáni dotace v souladu se zákonem č .

563/1991 Sb., o r] č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

č lánek v.

č asové  už ití  dotace

5.1. Finanóní  prostředky poskytnuté  jako veřejná finanč ní  podpora v souladu s touto smlouvou jsou

k použ iti do 31 . 10.2021 ,

Č lanek Vl.

Kontrola

6.1. Poskytovatel jevsouladusezákonem č .32012001 Sb.,oí inanč ni kontroleveveřejné správěa

o změné  někter,ých zákonů , ve zněni pozdějš ich předpisů , oprávněn provádět u přijemce kontrolu

ú č etnictvi, připadně dalš lch skuteóností  osvědč ují cich dodž ováni ustanovení  tóto smlouvy.

6,2, Přijemce je povinen poskytnout poskytovateli veš kerou nutnou souč innosti při provádění  kontroly

podle č l. V| . odst, 6.1.

Č É nek Vll.

Sankce

7,1. Pří jemce podpisem té to smlouvy bere na vědoml, ž e kaž dé  poruš eni povinnosti podle té to

smlouvy je považ ováno za poruš eni rozpoč tové  kázně dle ustanovenl § 22 zákona č , 25012000

Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve zněnl pozdějš í ch předpisů , a poskytovatel

je oprávněn pož adovat ú hradu odvodu za poruš eni rozpoč tové  kázně ve výš i neoprávněně

použ itých nebo zadrž ených prostředků .
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7,2, Za prodleni s odvodem za poruš eni rozpoč tové  kázně je pří jemce povinen zaplatit penále ve výš i

1 promi| e z č ástky odvodu za kaž dý den prodleni, nejvýš e vš ak do výš e tohoto odvodu.

č lánek vlll.
závěreč ná ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti ú č astní ků  v té to smlouvě výslovně neupravená se ří dí  pří sluš nými

právní mi předpisy, zejmé na zákonem o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů

a obč anským zákonikem,

Poskytnutí  dotace za podminek v té to smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce

Babylon, usnesenim ó, 112021 ze dne 25.01 .2021.

Pří jemce je povinen bez zbyteč né ho odkladu informovat poskytovatele o své  přeměně (fú zi,

rozděleni apod,) č i vstupu do likvidace. Vpří padě přeměny přijemce přecházeji práva a

povinnosti z té to smlouvy na právní ho nástupce,

Sm| uvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva by| a bez jaké hoko| iv omezení , vč etně

vš ech pří padných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových

stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků . Smluvní  strany

prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené  v té to smIouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu §

504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k 1ejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli

da| š í ch podminek.

Pří jemce bere na vědomí , ž e v pří padě zjiš tění  závaž ných nedostatků  při rea| izaci akce, vč etně

nedodrž ení  terminu odevzdání  vyú ótováni poskytovaných finanč ní ch prostředků , je poskytovateI

oprávněn vylouč it v následují cí ch dvou letech jeho ž ádosti o poskytnutí  dotace z prostředků

poskytovatele,

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž  po jednom stejnopisu obdž í  kaí dáze
smIuvní ch stran.

Smluvní  strany shodné  prohlaš ují , ž e jsou způ sobilé  k tomuto právnimu jednání , ž e si smlouvu

před.iejim podpisem přeč etly, rozumi j í  a s její m obsahem souh| así , a ž e ji uzavtrli svobodně a

váž ně. Na dů kaz výš e uvedené ho připo.juji své  v| astnoruč ní  podpisy,

V Baby| oně dne 26,01 ,2021

PaveI  Bambásek

Starosta

8,1 ,

8,2,

8,3,

8.4,

B,5,

B,6,

B,7,


