
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ  DOTACE

uzavřená podle ustanovení  § 159 a nás| , č  500/2004 Sb., správní  řád a ustanovení  § 10a zákona č .

25012000 Sb., o rozpoč tových pravidIech ú zemní ch rozpoč tů , mezi smIuvní mi stranami:

Obec Babylon

se sí dlem obecní ho ú řadu Babylon 27 ,344 01 Domaž lice, lČ o|  0057255,1

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou

(dále jen,poskytovatel")

a

SNN v Č R, z.s., PC Domaž lice, p.s,

se sid| em Jindřichova 214, 344 01 Domaž lice, | Č o: 73733148

zastoupenou 

(dále jen ,,pří jemce")

Č lánek l.

Předmět smlouvy

1.1. Poskytovate|  se touto smlouvou zauazuje poskytnout pří jemci dotaci ve smyslu ustanovení

§ 10a odst, 
,1 pí sm, b) zákona č . 25012000 Sb., ve výš i sjednané  vč l, ll|  té to smlouvy kú č e| u

stanovené m vč l. ll té to smlouvy (dále jen dotace). Přijemce §e zavazuje tuto dotaci použ í t

pouze ke sjednané mu ú č elu a splnit da| š í  povinnosti p| ynoucí  pro něho z té to smlouvy.

Č lánek ll.

ú č el dotace

2,1, Dotace je poskytována jako výpomoc při provozu organizace.

2,2, Pří jemce je povinen použ í t dotaci pouze k ú č elu specií ikované mu v odst. 2.1, té to smlouvy

za ní ž e uvedených dop| ňují cí ch podmí nek, Poskytnuté  finanč ní  prostředky nesmí  být použ ity

k j iné mu ú č e| u a musi být použ ity pouze vsou| adu s pí semnou ž ádosti pří jemce ze dne

12, 10,2020, která tvoří  pří lohu té to smlouvy.

2,3, Z poskytnuté  dotace lze za dodrž ení  zásad hospodárnosti, ú č elnosti a efektivnosti hradit pouze

následují ci výdaje vynalož ené  výhradně pro naplňování  ú č e| u stanovené m v č | , llté to sm| ouvy:

a) pronájem prostor a movitých věci,

b) nákup movitých věci, zhotovení  dí la,

2,4, Z poskytnuté  dotace nelze hradit zejmé nal

náklady na ubytování  a cestovní  náhrady pří jemce č ij iných ú č astní ků  akce,

nákup nemovitých věcí ,

náklady, které  svou výš í  zjevně neodpoví dají  rozsahu akce,

investič ní výdaje,

2,5. Peněž ní  prostředky dotace nesmi přijemce poskytnout j iným právnickým nebo fyzickým

osobám, pokud nejde o ú hrady spojené  s realizací  ú č e| u, na nějž  byla dotace poskytnuta,

a)

b)

c)

d)



3,2,

4.1.

4,2,

4.3.

Pří jemce je povinen zajistit propagaci obce (na propozicich, letácí ch atd.) Propagace bude

provedena formou uvedení  znaku obce na pří sluš né m materiálu a textem ve zněni ,,Ákce se

koná za finanč ni podpory obce Babyton'nebo ,Č lnnosť  organizace je finanč ně podporována

obci Babylon",

č lánek lll.
Výš e č erpání  dotace

Poskytovatel poskytne pří jemci dotaci ve výš i 2 000,- Kč  (slovy: dva t isí ce korun č eských).

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostní ho bankovní ho převodu na ú č et přijemce

, vedené ho u Č eskoslovenské  obchodni banky a,s., a to do 30 dnů

od podpisu té to smlouvy.

Pří jemce prohlaš uje, ž e není  plátcem DPH.

Č lánek lV.

Vyú č tování

Po ukonč eni realizace akce předlož i přijemce poskytovateli bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději

vš ak do 30, 11,2021 óásteč nou zprávu vyú č tování  dotace. Závěreč nou zprávu vyú č tování

dotace předlož í  pří jemce nejpozději do 15,01,2022,

Závěreč ná zpráva o využ ití  dotace musi obsahovat popis realizace a zhodnoceni projektu nebo

č innosti.

Vyú č tování  musi obsahovat přehIedný soupis ú č etní ch dokladů  souvisejicich s realizací

konkré tní ch akcí  v rámci ú č elu, ke které mu byla dotace poskytnuta s uvedení m výš e č ástky a

ú č elu platby u jednot| ivých dokladů  a dolož eno kopii pisemností  majicí ch nálež itosti ú óetnich

dokladů  podle zvláš tní ch právnich předpisů  s označ ení m ú óetniho dokladu a polož ky, která byla

z poskytnuté  dotace uhrazena, vč etně kopii výpisů  z ú č tu přijemce prokazují cí ch použ iti dotace.

V připadě potřeby dolož í  pří jemce té ž  nájemní , kupní  č i j iné  smlouvy, na základě kterých mu

povinnost k ú hradě konkré tni č ástky vznikla.

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

č , 563/ ,1991 Sb., o ú č etnictvl, ve zné ni pozdějš í ch předpisů ,

V připadě, ž e přijemce nevyóerpá vš echny poskytnuté  finanč ní  prostředky dotace na stanovený

ú č e| , je povinen vrátit poskytovateI i takové  finanóní  prostředky bezhotovostnim bankovnim

převodem na ú č et č .762082399/0800, vedený u Č eské  spořitelny a.s., a to nejpozději do

31,01,2022,

Č lánek V,

č asové  už ití  dotace

Finanóni prostředky poskytnuté  jako veřejná finanč ni podpora v souladu s touto smlouvou jsou

k použ ití  do 31, 12,2021,

4.4.

4,5,

5.1,
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6.1.

Č lánek Vt.

Konhola

Poskytovatel je v souladu se zákonem ě,32012001 Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě

a o změné  někter,ých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , oprávněn provádět u pří jemce

kontrolu r] č etnictvi, pří padně da| š ich skuteč nosti osvědč ujicí ch dodž ováni ustanoveni té to

smlouvy,

Pří jemce je povinen poskytnout poskytovateli veš kerou nutnou souč innosti při provádění

kontroly podle č l. Vl, odst, 6"l,

č lánek Vll,

Sankce

Pří jemce podpisem tóto smlouvy bere na vědomi, ž e kaž dé  poruš ení  povinností  pod| e té to

smlouvy je považ ováno za poruš ení  rozpoč tové  kázně dle ustanoveni §22zákona č . 250/2000

Sb,, o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znění  pozdějš ich předpisů ,

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

neoprávněně použ itých nebo zadž ených prostředků .

Za prodlení  s odvodem za poruš enl rozpoč tové  kázně je přijemce povinen zaplatit penále

ve výš i 1 promile z č ástky odvodu za kaž dý den prod| ení , nejvýš e vš ak do výš e tohoto odvodu,

Poskytovatel je oprávné n tuto smlouvu vypovědět z dů vodů  na straně přijemce, a to zejmé na

v připadě, ž e po uzavření  smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteč nost, která poskytovatele

opravňuje dotaci nebo jeji č ást odejmout. Takovými skuteč nostmi jsou napří klad zjiš tění

poskytovatele, ž e rldaje, kteÉ  mq přijemce sděli|  a které  měli vliv na rozhodnuti o poskytnuti

dotace, jsou nepravdivé , nebo využ ití  dotace není  v souladu s ú č e| em uvedeným v č l. ll, té to

smlouvy.

Výpovědní  lhů ta č iní  10 dní  a zaěí ná běž et dnem doruč ení  pí semné  výpovědi přijemci.

V pí semné  výpovědi poskytovatel uvede zjiš těné  skuteč nosti, které  jej prokazatelně vedly

k výpovědi smlouvy, a vyzve přijemce k vrácení  dotace nebo její  č ásti. Pří jemce je povinen tyto

prostředky vrátit do 15 dnů  od ukonč ení _ sm| ouvy bezhotovostní m převodem na ú č et

poskytovatele č .762082399/0800, vedený u Ceské  spořitelny a.s. Pokud dotace ješ tě nebyla

převedena na ú č et přijemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

č lánek vlll,
závěteč ná ustanovení

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

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

a obč anským zákonikem,

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

rozděleni apod.) č i vstupu do I ikvidace. V připadě přeměny pří jemce přecházeji práva

a povinnosti z té to sm| ouvy na právní ho nástupce.

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s t im, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně

vš ech připadných osobnich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových

stránkách obce Baby| on, a to vč etně vš ech připadných přiloh a dodatků , Smluvní  strany

proh| aš ují , ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž uji za obchodní  tajemstvi ve smyslu

7.1.

7,2,

,1 .)

7.4.

B.1.

o,)



§ 504 obóanské ho zákoní ku a udělují  svo| eni k jejich už iti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli

dalš ich podmí nek.

Přijemce bere na vědomí , ž e v připadě zjiš tění  závaž ných nedostatků  při realizaci akce, vóetně

nedodž eni termí nu odevzdáni vyú č továni poskytovaných finanč nich prostředků , je

poskytovatel oprávněn vylouč it v následujicich dvou letech jeho ž ádosti o poskytnutí  dotace

z prostředků  poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž  po jednom stejnopisu obdž i kaž dá

ze smluvní ch stran.

Smluvni strany shodně prohlaš ují , ž e jsou způ sobilé  k tomuto právní mu jednání , ž e sl smlouvu

před jejim podpisem přeč et| y, rozumi j i a s jejim obsahem souhlasi, a ž e j i uzaulraji svobodně

a váž ně, Na dů kaz výš e uvedené ho připojují  své  vlastnoruč ni podpisy.

Tato smlouva byla schváIena za§tupitelstvem obce Babylon, usnesenim ó. 8/2020 ze dne

08,12,2020,

V Babyloně dne 14. 12,2020 V Babyloně dne 14. 12,2020

poskytovatel

8,4,

B.5.

B,6,

8,7,

4
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