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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

kterou uzavřeli
1. Obec Světlá

:

Hora , zastoupená Václavem Vojtíškem, starostou (dále
poskytovatel)

sídlo: Světlá 374, Světlá Hora 793 31
00296392
DIC: CZ296392
bankovní Spojení: 4200085342/6800
a

2.Charita sv.Martina, zastoupená Mgr.Evou Mackovou ,
řaditelkou(dále příjemce)
Sídlo: Malá Morávka 31, 79336
IC: 04872461
DIČ: CZ04872461
bankovní spojení: 33001122/2010
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I.
USTANOVENÍ

W

Dotace je ve smyslu Zákona
O ?nančrií kontrole ve
č.“3_2'0 0
veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon O ?nanční kontrole), řéj
?nanční podporou a vztahují Se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
2. Neoprávněné použití dotace na jiný než
Sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících poskytovateli je
kázně
dle
ust.
porušením rozpočtové
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů.
1.

.

4.V případe, že příjemce (právnická osoba) vstoupí do likvidace,
je povinna ke dni vstupu do likvidace
ukončit užívání prostředků Z dotace a ve lhůtě do jednoho měsíce
předložit poskytovateli závěrečnou
zprávu a vyúčtování dotace. Ve Stejné lhůtě je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit
poskytovateli
dotace bezhotovostním převodem na účet.
.

II.
I ˇ
UCEL POSKYTNUTI DOTACE
, odst. 1 , písm. i) Zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

1.Dotace je určena v souladu S § 9
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provoz
pečovatelské služby v roce 2017.

III.
VÝŠE DOTACE A ZPŮSOB JEJi'Ho POSKYTOVÁNÍ
1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve
výši 5 000,- Kč na úhradu prokázaných běžných výdajů
Spoj ených S činností uvedenou V čl. II. této smlouvy na rok 2017.
2. Příjemce vyčerpá poskytnutou dotaci k 31.12. 2017 a
zúčtuje k 31.1. 2018. Současně se zavazuje
využít příspěvku pouze k dohodnutému účelu při Splnění podmínky maximální hospodámosti.
3. Poskytovatel má právo provádět u příjemce kontrolu ?nančního
hospodaření v rozsahu poskytnuté
A

4.

dotace a dalších skutečností potřebných pro posouzení,
zdaje smlouva dodržována.
Dotace bude příjemci poskytnuta na účet č.33001 122/2010.

IV.
ÚČINNOST, DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK
1.

Tato Smlouva je platná podpisem smluvních stran a účinná ode dne podpisu.

2. Poskytovatel má právo od smlouvy v případě Zjištění nesmluveného použití poskytnutých ?nančních
prostředků okamžitě odstoupit a příjemce takto použité prostředky vrátit na účet poskytovatele do 30 dnů
po obdržení písemného oznáinení o okamžitém odstoupení od Smlouvy S jeho odůvodněním.
3. V případě nevyčerpání dotace poskytnuté na činnost uvedenou v čl.H. v plné výši a ve stanoveném termínu
, je žadatel povinen vrátit nevyčerpanou částku poskytnuté dotace do 31.1. následujícího roku na účet

poskytovatele uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
je zpracována ve 2 vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá Ze
smluvních stran obdrží jeden výtisk.
5. Smlouva může být měněna vzestupně číslovanými dodatky.

4. Smlouva

VI.,

ˇ

SCHVALOVACI DOLOZKY
Veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady obce Světlá Hora dne 27.12.2017 č.uSneSení
R42/2017/10.

V Malé Morávce

Ve Světlé Hoře, dne 28.12.2017
V
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