
Yeřejnoprávní smlouva o poslrytnutí

individuální dotace z ro?.počtu obce Dětřichov
é. 112016

uzaťená dle ákona 250,,a,oosb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zrění pozdějších pŤedpisů

Smluvní §trany

1. Obec Děťichov.
IČ a027656l
DIČ: CZ00276561
č.účtu: 12833 413 l9l0800
za§toul}ena starostou obce Tomrášem tvírštným,

(dále j en,poskytovate1o')

a

2. Subjekt: Městslc{ knihovna ve Svitavách

IČ: ?5003171

sídlo: Wolkerova a\ej92118,568 02 Svitavy

zastoupena: Mgr. Martou Bauerovou

bankovní spoj ení: 1 82 07 266t l 0300

(dale jen,příjemce')

vavítajídle §159 anasl. zžkonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve mérnpozdějŠÍch PředPis{ tuto

smlouvu:

I.
Předmět §mlouyy

1.1 Poslqrtovatel poskytne příjemc| ry níže uvedený t,č"t^podmínek uveden_ých v čltíncích

II. až In. ,ir"r."§n"i*"rtiex individu.ální ooLrci z roryočtu obce ve výši 1000 Kč,

slovy: jederrtisíckoÁ"te"ty"rr,úče1 dotace : nákup,inýměnného fondu.

1.2 Doáe bude převedena na účet příjemce do 20,5,2016,

l,3 Projekt bude ukonóen k 31 ,|2,20t6,

II.
Splatnost peněžních prostředků

2.1 poslqrtovatel se zavazujeposkytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku L na

účet příjemce uvedený v zíhlaví této smtrouvy,



2.ZFinarňni prostředky lzepolňítna úhradu náktadů vzniktých v období od 1.1.2016 do
31-12-2arc vztahujících se ke stanovenému účelu poslcytnutí, které budou uhrazeny
nejPozději do 30.11 .2016. Finanční prostředky nelze přbvádět do následujícího
kalendářního roku.

2.3 V termínu Pro předloŽeni vytičtovrání dle článku III. odstavec 3.2 vnítí příjemce
nevYČerPané finanČní prosředky do 15.12.2016 na účet poskytovatele. Něučiní-li tak,
jedná se o poruŠení rozpoČtové kázně dle § 22 zákona č.25ai2a00 Sb., o rozpočtoqých
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

rII.
Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oPrávněn pouát dotaci pouze k účetu uvedenému v článku I. této smlouvy.

3-2 VYÚČtoviárrí dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu v Dětřichově, nejpozději
do 30.11-2arc. VYÚčtovriním dotace se rozumí předložení vyplněné iuu"ury,, která tvoff
přílohu č. 1 této smlouvy a
PředloŽení dokladŮ prokazujících vzniVuhrazení nákladů na projektu vedený v čl. L této
9mlouvY ve výŠi poskytnuté dotace - kopie faktur (či jiných aunÓlny"r, aoklabů) a

dokladŮ o jejichzaplacaní, přičemž zaztňtovací doklady se nepovažujítm.zílohové
fakt'rrY. V PříPadě, Že doklady předložené příjemcem ÚuOou spmovat niáležitosti dle
PoŽadavkŮ Poskytovatele" je poskytovatel opiárměn §rto doklad} jako neprůkazné z
vYÚČtování vYlouČit,a příjemce je povinen vrátitpo*ě.oo,, část dótace. .1yčírt"rrou
administrátorem, nejpozději do 30 dnů po uzavřerrí kontroly vyúčtovriní Úeáotovostrťm
převodem na účet poskytovatele.

3.3 DokladY Prokazující využití dotace musí být viditelně oanačeny,,Dotace obce Dětřichov
(oznaČenY musí bý již originály dokladů). Příjemce je povinen Úožnit poskytovateli na
zíktadě jeho PoŽadavku provedení kontroly všech p*otri.h účetních doÍ<ladri za účelem
Prověření PředloŽeného vyúčtovrání projekfu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce
konkolu, vYPlývající zs zákona č. 32ana0l Sb., o finanční kontrole ve veiejne Jprávě,
ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je Povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zabájeniinsolvenčníh o řízení,
vsfuP Právnické osobY do likvidace, změnu statutámího o.ganu nebo jeho člena, změnu
mzvvbankovního spojení, sídla či adresy.

SuŘ"
4.1 V PříPadě PoruŠení rozpočtové kázrré ze strany příjemce bude poskytovatel posfupovat v

souladu s ustanovením §22 zál<anač.250/20aa Sb., o rozpočtovýc-h pravidiech
územních rozpočtů, ve anění pozdějších předpisů.

4.2 NeoPrávněné pouŽití finančních prosťedků ze strany příjemce (ť. každé porušení
smlouvY - ÚČel PouŽití finančních prosťedkr! termín vyučtovrání, poruseni právních
PředPizu}, nebo zadržení peněžrích prosťedků při povinnosti rrrátit tyto finanční
ProstředkY Poskytovateli ve stanoveném terrnínu, je považováno za porušení rozpočtové
káZně Podle ustanovení § 22 zákona č.250/2aaa Sb., o rozpočtovýcl pravidtech-



územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penrále za porušení

rozpočtové kázně ," wJi o,atyr rát uzaý aen |rootení z neoprávněně použitých nebo

ii*enýct prostředkrl nejvýše však do výše částky odvodu,

v.
Ukončení smlouvy

5.1 smlouvu lze ukončit nazakJaděpísemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou

výpovědí smlouvy, aío zapdmínek dále stanovených,

5.2 Poskýovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace,

5.3 Výpovědním důvodem je porušeni povinností příjemclrn dotace stanovených touto

smlouvou nebo obecně2ŇazrrýŇprávními pieďpisy, kterého se příjemce dopustí

zqmét:n pckud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou lcázeň dle zákona č.2.5u2$a0 Sb,, o

rozpočtorr,ých plvidlech územníc}r roryočťů, ve znění pozdějších předpisů"

b) poruší pravidla veřejné podpory

c)jeonsám,případnějakoprávnickáosobačiněkteráosobatvořícístafuárníorgán
příjemce odsáuzer/á za tíestný ěin, jehož skutková podstata ,9}"1,1s předmětem

podniká.nínebočinnostípříjemce,neboprotrestqýčinhospodářshý'

d) bylo zahájenoinsolvenční řízenipodle zíko nae, \s|l2006 
56,, o úpadku a-/ 

ÓusoU""L jeho řešení, ve mění pozdějších předpisťl"

e) příjemce uvedl nepravdivé, ne{rplné nebo zkreslené údaje, na které seviňe uzavřerú

této smlouvy

0 je v likvidaci

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejiclr nápravě wz,,tžn

poslqrtovatelem.

5.4 v případě výpovědi této smlouvy před proplacenímdotace, nrárok na vyplacení dotace

nevanikí uo"Áse jej platně aomamt.'v ixpuae výpovědi smlouvy po proplacení

dotace, ,e pri3errrce 
"ái*"j"poskytnuté 

p*e^i P|!!ťedky vratit,beáotovostním

převodem na účet posk;rtovate rcaeiia,vt"čného odkludu, nejpozději však do 15 drrrl od

doručení výpovědi.

5.5 výpověď smlouvy musí b;it učiněna písemně a musí v ní bý uvedeny důvody jejího

udělení.

5.6Výpovědnílhůtačinílměsícazačnebéžetodprvnihodneměsícenásledujícíhopo
měsíci, .,o .rcfiuYiu výpověď doručena příjemci dotace. úeinty doručení pro účely této

smlouvy však nastrivají i tehdy, pokud pii;ě*"" sqim jednaním nebo opomenutím

doručení zrrrařil.

5.7 účinky výpovědi nastavají dnem uplynutí výpovědní |htiy zapodmírrky, že příjemce



dotace wátí poskytnuté peněžní prosťedky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinnostísmluvních střan.

5-8 Příjemce je oprávněn tuto sm]ouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do
konce lhŮty pro podání vyričtování, přičemž qipověď je ,iein ra anem jejirro doručení
PoskYtovateli, V takovém případě je příjemce povinen wátit poskytnuiou částku dotace
poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

5.9 Při ukonČení sml9uvy dohodou je příjemce povinen vrátit beáotovostním převodenn na
ÚČet PoskYtovatele poskytnutou črástku dotace, která mu jižbylavyplacen{ atobez
zbYtďného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohod} podepsané o6ma
smluvními súanami, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak

vr.
závéreéná ustanovení

6.1 Jako kontaktní místo poslqrtovatele se pro účely této smlouvy stanowje: obecní úřad
Dětřichov, č.p.46.

Ó.2 Tato smlouva nabyváúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními sřanami.

6.3 Právní vztahy,ktere nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona Č.5aa/2a04 Sb., správní řád, ve zlěaípozdějšich předpisů, zákona
Č.zsana$a Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtu, ve znění poiaeisi"t,
předpisů a dalšími obecně závaznýmipředpisy.

6,4 Smlouva mŮŽe být měněna či doplňovrána pouze písemnými, vzestupně číslovan;ýrni
dodatkY, Podepsanými oprávněnými zásfupci obou smluvních stran. Dodatek se
nevzavká v PříPadě změny niizvu pffjemce, stafutárního ástupce, sídla či banko\.ního
ÚČtu kterékali ze smluvních stran. V takovém případě postačí pisemné ozniimení o
změně, které v případě změny bankovního účfupříjemce musí b;it doloženo kopií
smlouvy o zřízení účtu.

6.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě.

6.6 Smlouvaje vyhotovena ve fiech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě
vyhotovení a pfijemce jedno vyhotovení.

Ó.7 Smluvní sŤany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na z{kladě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni, zanápaóně nevýhodných podmínek.

6.8 Poskytnutí dotace a uzavřeni této smlouvy bylo schváeno na ZO obce Děťichov, dne:
25.4.2016

6.9 NedíInou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování.



V Děťichově, dne: Z6-4.2ar6

Poskytovatel dotace:

{
Příjemce dotace:

MRŠTNÝ

"Y _í OBE: pťrfucnov
56802 svITAvY


