Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 06/2019
z rozpočtu DSO Svazek obcí SEVER na rok 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
mezi stranami
Poskytovatel:
DSO Svazek obcí SEVER, se sídlem Lipová 422, 407 81 Lipová, IČ 70810141, zastoupený
Robertem Holcem, předsedou Svazku obcí SEVER
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. č. účtu 151785052/0600
Korespondenční adresa. Město Dolní Poustevna, Robert Holec, Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna
(dále jen poskytovatel)
A
Příjemce:
Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem SNP 484/29,
408 01 Rumburk, zastoupený ředitelkou Mgr. Šárkou Štruplovou Růžičkovou, MBA,
IČ 00830682
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 1736431/0100
Tel.: +420 734 313 303
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu
I. Úvodní ustanovení
DSO Svazek obcí SEVER na svém zasedání konaného dne 5. dubna 2019 usnesením
č. 17/3/2019 schválil pro rok 2019 poskytnutí dotace uvedenému příjemci.
II. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu DSO SEVER na rok 2019
k financování níže uvedeného účelu ve výši 40.000,- Kč.
2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci pouze k financování níže uvedeného účelu a na
svou zodpovědnost: Autobusová doprava pro kulturní a společenské akce.
3. Příjemce prohlašuje, že poskytnutá dotace ve výši 40.000,- Kč bude činit maximálně 90%
celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených.
III. Podmínky pro použití dotace
1. Dotace se poskytuje výhradně za účelem vymezení v článku II. odst. 2) této smlouvy
prostřednictvím účtu poskytovatele.
2. Schválená dotace bude převedena formou bezhotovostní platby na příslušný účet příjemce
do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.

3. Dotace se poskytuje příjemci v ý h r a d n ě na výše uvedené účely uskutečněné v roce
2019 dle ust. čl. II. odst.2. této smlouvy. Příjemce odpovídá za hospodárné použití
přidělených prostředků a za jejich řádné a včasné vyúčtování.
4. Z poskytnutých prostředků dotace lze hradit náklady vynaložené před datem podpisu této
smlouvy, tedy od 1. 1. 2019.
5. Příjemce nesmí přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací aktivity, na kterou
byly prostředky poskytnuty.
6. Příjemce umožní poskytovateli kontrolu hospodaření s poskytnutými prostředky a dodržení
ustanovení této smlouvy na rok 2019.
7. Zjistí-li neplnění podmínek smlouvy, navrhne poskytovatel postup směřující k nápravě,
případně k odnětí dotace a její vrácení. Zároveň nebude příjemci v roce 2019 poskytnuta další
dotace.
8. Poskytnutá dotace může být použita do 31. 10. 2019. Do čerpání dotace mohou být
zahrnuty pouze úhrady za práce, výkony a služby již vykonané a převzaté (nikoliv zálohové
faktury), jejichž úhrada bude provedena do 15. 11. 2019 včetně. Úhrady provedené po tomto
termínu nesmí být do čerpání dotace zahrnuty.
9. V případě, že se aktivita příjemce neuskuteční, je příjemce povinen obdrženou dotaci
neprodleně vrátit, nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla akce (aktivita) plánována, zpět
na účet poskytovatele.
10. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy, dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace.
11. Příjemce, u něhož by mělo v době plnění smlouvy dojít k zániku, transformaci, sloučení,
apod., je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli do 7 dnů ode dne, kdy se dozví o
předpokládané události, a zároveň je povinen ukončit čerpání dotace a provést její vyúčtování.
III. Vyúčtování dotace
1. Příjemce je povinen po uskutečnění akce předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace dle této smlouvy. Toto vyúčtování předloží nejpozději do 30. 11. 2019.
2. Vyúčtování celkových nákladů aktivity doloží příjemce s přiloženými kopiemi účetních
dokladů (veškeré účetní doklady, které dokladují celkové, skutečně vynaložené náklady a
příjmy aktivity).
3. Příjemce je povinen doložit i vlastní podíl na aktivitě.
4. V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování, je
poskytovatel oprávněn vymáhat zpět celou výši poskytnutých prostředků.
5. Nespotřebované dotační prostředky je nutné vrátit do 15. 12. 2019 na účet DSO Svazku
obcí SEVER 151785052/0600.

IV. Odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné
výši v případě porušení podmínek pro použití dotace uvedených v této smlouvě pro rok 2019
ze strany příjemce.
2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně s uvedením
důvodu odstoupení. Platnost smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní
den měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno.
3. Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné výši, je
příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku poskytovateli
vrátit.
4. Neoprávněně zadržené finanční prostředky budou poskytovatelem úročeny 15 % p.a. (výše
sankčního úroku komerčních bank) z výše zadržené částky.
V. Zvláštní ujednání
1. Příjemce finančního příspěvku dle této smlouvy se zavazuje k tomu, že při pořádání akce
(aktivity) dle této smlouvy na veškerých reklamních a obdobných materiálech uvede
skutečnost, že akci (aktivitu) pořádá s finanční podporou DSO Svazku obcí SEVER.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
jednom vyhotovení. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne provedení kontroly
správnosti předloženého vyúčtování dotace poskytovatelem s vyjádřením, dotace byla
poskytnuta a čerpána v souladu se smlouvou pro rok 2019.
2. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu pro rok 2019 četl, a že souhlasí s jejich
zněním. Výslovně se zavazuje, že podmínky uvedených dokumentů bude respektovat a je si
vědom možných důsledků při porušení ustanovení v nich obsažených.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být
podepsány oběma smluvními stranami.

V Dolní Poustevně, dne …………………….

…………………………………………

………………………………………..

poskytovatel
(razítko a podpis statutárního zástupce)

příjemce
(razítko a podpis statutárního zástupce)

