VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
ÚHRADU VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů

Obec Medlov
Medlov 300, 783 91 Medlov
IČ: 00575666
DIČ: CZ00575666
Zastoupená: Ing. Jan Zahradníček, starosta
Bankovní spojení: 1801225319/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení(FO) / Název(PO):
Datum narození (jen u FO nepodnikající):
Bydliště/sídlo:
IČ:
DIČ:
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1.
2.
3.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci na činnost
ve výši ......... Kč, slovy: ......... korun českých (dále jen „dotace“).
Účelem poskytnutí dotace je podpora zajištění činnosti příjemce.
Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy. Dotaci lze poskytnout jednorázově (u dotací do 40.000,-- Kč), nebo ve dvou
splátkách (u dotací nad 40.000,-- Kč). Přitom první část dotace bude žadateli odeslána
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a druhá část nejpozději do 31.
července kalendářního roku, v němž byla smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Dnem
poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.
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4.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na
úhradu jiných výdajů než:
a)
výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b)
výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit.
zákona,
c)
výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve
smyslu § 33 cit. zákona.
II.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a
v souladu s Programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu obce Medlov.
Dotace musí být použita hospodárně.
Dotaci může žadatel použít zejména na:
a) Zabezpečení účasti svých členů na sportovních, kulturních a jiných společenských akcích
(např. doprava, cestovné, ….).
b) Nákup materiálu, pomůcek a dalšího vybavení k zabezpečení chodu žadatele.
c) Údržbu a provoz vlastního majetku.
d) Záchovnou údržbu pronajatého majetku ve vlastnictví obce Medlov.
e) Uhrazení nájemného za pronájem zařízení na akce pořádané žadatelem.
f) Úhradu nájemného za prostory sloužící spolkové činnosti.
g) Propagaci poskytovatelem podporované akce.
h) Zajištění hudební produkce a vystoupení dalších umělců dané akce.
i) Případně jiné výše neuvedené provozní náklady, je-li to nezbytné k zajištění činnosti
žadatele nebo konání akce.
Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty a v případě, že si příjemce – plátce DPH bude
uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti se zajištěním
činnosti, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši, uvádí
na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH odpovídající výši, která
mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce –
neplátce DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.
V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace
a jeho právo uplatnit odpočet DPH při registraci podle § 79 ZDPH se vztahuje na zdanitelná
plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen snížit výši dosud čerpané
dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH
uplatnit v prvním daňovém přiznání po registraci k DPH.
V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH je
oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z dotace,
je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku odpočtu DPH, který byl čerpán
jako uznatelný výdaj.
Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní.
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Příjemce nesmí dotaci použít zejména na:
- investiční výdaje,
- úhradu záloh, tj. dokladu o platbě bez příslušného daňového dokladu,
- odměny.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do do 30. listopadu
kalendářního roku, v němž dotace byla poskytnuta.
Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených příjemcem
v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy a podmínkami
užití dotace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v období od : 1. ledna kalendářního roku,
v němž dotace byla poskytnuta, do uzavření této smlouvy.
Celkové předpokládané náklady na účel uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy činí
…. Kč (slovy : ….. korun českých).
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.
Příjemce je povinen nejpozději do 30.11. roku, v němž byla dotace poskytnuta, předložit
poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:
4.1. soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
„Finanční vyúčtování příspěvku“. Příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici
v elektronické formě na webu obce Medlov http://www.obecmedlov.cz
4.2. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých
dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb,
4.3. čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a
výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele
nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce
nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, nemůže mu být poskytnuta dotace v následujícím
období (nerozhodne-li Rada obce, resp. Zastupitelstvo obce, jinak).
V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití dotace,
stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností uvedených
v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu
stanoveném v čl. II. odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí
se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné
nebo neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele.
Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
rozhodnutím Rady Obce Medlov.
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8.
9.

10.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo
penále na účet poskytovatele č. 1801225319/0800.
Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.
Pokud bude příjemce při realizaci akce v rámci činnosti, na niž je poskytována dotace
dle této smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky dle příslušných ustanovení zákona o
veřejných zakázkách, je povinen při její realizaci postupovat dle tohoto zákona.
V takovém případě je také povinnen přizvat zástupce poskytovatele do hodnotící
komise.
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce
Medlov /Zastupitelstva obce Medlov/ č ......... ze dne ………………….
Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1
výtisku.

V Medlově dne .......................

V Medlově dne ......................

Za poskytovatele:

Za příjemce:

……………………………..
Starosta obce Medlov

…………………………..
Jméno, funkce

