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Ř EJ N opRÁvru
s rtn Lo
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zajďov u roce 2O2O

vE

Obec Zaječov
lČ: 00234044,

Dlč (žj}Q2g4o44

se sídlem: Zaječov č. p. 265
za§toupená: starostou Vladimírem Havlíkem
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
ě. ú.: t24782737/0300

(poskytovatel}
d

§DH Zaječov
p. Tomáš Cajthaml
267 63 Zaječov 265

č.ú.:a199789309/0800

(příjemce)
uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto

sm|ouvu o poskytnutí dotace

l.

Předmět smlóuvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu poskytovatele na činnost příjemce
v roce 2020 na základě jeho žádosti,

ll.
Výše a způsob poskytnutí dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout na účetpříjemce, nebo v hotovosti dotacive

'

v,ýši:

60.000,- Kč stovy {šedesáttisícKč}
.a to Po schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem obce Zaječov. Dotace bude zaslána po

předložení daňového dokladu.

VýŠePříspěvku je nepřekročitelná. V případě vyčerpáníposkytnudch finančníchprostředků přiiemce
z dotace musí b'it nerryČerpanéprostředky příjemcem vráceny. Tyto prostředky poukáže příjemce
zPět na ÚČet 124782n7la3@ nebo složína pokladně obecního úřadu. Na poskytnutí dotace není
Právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí dalšídotace.
ll

l.

Účel použitídotace

Dotace je poskytnuta na příspěvek roku 2020 na nákup materiálu na soutěže dětí a dospělých, na
Činnost SDH, soustředění, doprava na soutěže. Přijemce je povinen použítposkytnutý příspěvek
, pouzé k uvedenému účelu.
ÚČebvé pouŽití dotice příjemce doložído konce roku 2020 přiryúčtováníakce kopiemi účetních
dokladŮ z roku 2020 a kopiemi dokládajícími zaúčtovánítěchto účetníchdokladů,
a

lV.
Sankce za porušenípodmínek smlouvy
Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictvíze strany poskytovatele ve věci účelovostiČerpání
poskytnutého příspěvku a zavazuje se předložit všechny poskytovatelem vyžádanédoklady. Použije-li
příjemce peněžníprostředky v rozporu s účelemdotace, než na ktený mu byly ve smyslu této smlouvy
poskytnuty, nebo nelze-li prokázat, jak byly prostředky použity, je povinen takto neoprávněně
použitéprostředky vrátit poskytovateli.

V.
Doba trvání §mlouvy
Smluvnívztah vyplývajícíz této smlouvy lze zrušit:
a/ dohodou smluvních stran
b/ jednostranným odstoupením poskytovatele od této sm louvy
Písemně odstoupit je oprávněn pouze poskytovatel v případě, že příjemce hrubě poruŠÍsvé
povinnosti z této smlouvy.
Za hrubé porušeníse považuje:
a/ poskytnutí dotace k jinému ričelu než uvedenému v této smlouvě
b/ neprovedení vyrlčtování a nedoložení příslušných dokladů
c/ neumožnění poskytovateli provedení kontroly čerpáníposkytnuté dotace
Oznámení o odstoupení od této smlouvy ze strany poskytovatele musí b,ýt učiněno písemně,
doručeno přúemci a musív něm být uveden důvod odstoupení.

,{

{á

vl.
Ostatní uiednání
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvnícfi stran pouze formou oČÍslovaných
písemných dodatků. Pokud není v této smlouvě'Lrvedeno jinalq řídís právnívztahy z ní vypl,ývající
platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 250/200O Sb., o
rozpočtov,ých pravidlech územníchrozpočtů.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdržíjeden stejnopis.
Tato sřnlouva nabývá účinhostipodpisem oběma smluvnímistranami.
O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo usnesením č.8lZCI20.

