VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těmice
uzavřená mezi stranami:
Obec Těmice
zastoupené :
Ing.Tomášem Žůrkem, starostou
sídlo
:
Těmice 176
IČ
:
285404
bank. spojení :
KB Bzenec
číslo účtu
:
8426671/0100
jako "poskytovatel" na straně jedné
a
Subjekt
Základní škola a Mateřská škola Domanín
zastoupeno:
Mgr. Alena Kocourková
sídlo:
Domanín 256
IČ:
71003754
bank. spojení:
KB
číslo účtu:
86-2425690237/0100
jako "příjemce" na straně druhé
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těmice v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně za účelem:
Činnosti příspěvková organizace
kterého bude dosaženo do 31.12.2020.
2. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace příjemci bylo
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnuto Zastupitelstvem obce Těmice na jeho zasedání konaném dne 23.6.2020
II.
Výše dotace, doba plnění
1. Poskytovatel z rozpočtu obce Těmice poskytne příjemci za účelem uvedeným v čl. I dotaci ve výši:
Kč 62.000,- (slovy Šedesátdvatisíc korun českých)
2. Dotace bude vyplacena převodem na účet nejpozději do 31. 10. 2020.
III.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně k účelu, pro který byla poskytnuta a odpovídá za její
hospodárné, účelné a efektivní využití. Použitím dotace se rozumí úhrada nákladů vzniklých
při realizaci účelu uvedeného v čl. I.
2. Příjemce použije poskytnuté finanční prostředky dotace nejpozději do 6.12.2020. Dotaci nelze
převést do následujícího roku.
3. Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo
příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu jako
doklad o úhradě.

4. Příjemce je povinen při předložení vyúčtování doložit vyplněný formulář „Vyúčtování ne-investiční
dotace poskytnuté od obce Těmice“.
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IV.
Kontrola a vyúčtování dotace
Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly
dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Do 6.12.2020 je příjemce povinen předložit na příslušných formulářích písemné vyúčtování použití
poskytnutých prostředků dotace.
Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději
do 31.12.2020.
V případě, že příjemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případně že poskytnuté
prostředky budou použity v rozporu s účelem uvedeným v čl.I, pro který byly určeny,
je příjemce povinen takto použité prostředky vrátit do 31.12.2020.
Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které
mají vliv na možnost použití poskytnuté dotace (zánik subjektu, transformace, sloučení, změna
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu
k věci, na niž byla dotace poskytnuta, zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby
do likvidace).
V.
Sankční podmínky
Nesplní-li příjemce svoji povinnost a v termínu stanoveném ve článku IV. bodu 2 této smlouvy
neodvede na účet poskytovatele nevyužité prostředky dotace, nebo v termínu stanoveném ve čl. IV.
bodu 3 této smlouvy neodvede na účet poskytovatele neoprávněně použité prostředky dotace,
je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit z neodvedené částky dotace navíc i penále ve výši 1 promile
denně z této částky.
Nepředloží-li příjemce v termínu stanoveném ve článku IV. bodě 2 této smlouvy ani v náhradním
termínu vyúčtování použitých prostředků, nebo nesplní-li informační povinnost dle článku IV. bodu
4 smlouvy či neumožní kontrolu využití poskytnutých prostředků dle čl. IV. bodu 1 a 2 smlouvy, je
povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení dotace.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom
vyhotovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými před skončením kalendářního roku,
v němž byla dotace poskytnuta. Bude-li dodatkem měněna výše dotace či účel jejího použití,
je dodatek platně uzavřen pouze tehdy, byl-li k jeho uzavření udělen souhlas Zastupitelstvem obce
Těmice.
Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

V Těmicích dne 3.8.2020

V Těmicích dne 3.8.2020

…………………………………….
Ing.Tomáš Žůrek
starosta obce Těmice
za poskytovatele
.

……………………………………….
Mgr. Alena Kocourková
ředitelka školy
za příjemce

