Smlouva o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu
města Nalžovské Hory
číslo smlouvy: 2/2021
kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely dle ustanovení § 2055 až § 2078 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, tyto smluvní strany:
1. Poskytovatel dotace:
Město Nalžovské Hory, se sídlem Nalžovské Hory, část Stříbrné Hory 104, IČ 00255866,
zastoupené starostou města Ing. Zdeňkem Hlaváčem, na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce dotace:
Název: SDH Neprochovy
Sídlo: Neprochovy 12
IČ., DIČ: 3404236
bankovní spojení - č. účtu:
zastoupen: Václav Průcha
na straně druhé (dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace příjemci z rozpočtu
poskytovatele (dále jen „dotace“). Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá
z rozpočtu poskytovatele.
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
4. Dotace se poskytuje na základě předchozí písemné a odůvodněné žádosti příjemce.
Článek II.
Účel dotace
Dotace ve výši a za podmínek níže uvedených je poskytovatelem příjemci poskytována za
účelem: „Mikulášská nadílka pro děti“ a příjemce ji za podmínek níže uvedených a v dohodnuté výši
od poskytovatele přijímá.
Článek III.
Výše dotace
Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 571,- Kč.
Článek IV.
Splatnost dotace
Poskytovatel dotaci ve výši 571,- Kč poukáže příjemci v hotovosti u účetní města Nalžovské
Hory.
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Článek V.
Podmínky přidělení dotace
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy.
2. Příjemce je povinen uschovat kompletní doklady po dobu 2 let pro potřeby případné kontroly.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly
všech prvotních dokladů za účelem prověření realizace projektu (účelu), na který byla dotace
poskytnuta.
4. Příjemce je povinen uvést v propagačních materiálech akce nebo činnosti, že je podporována
z rozpočtu poskytovatele - Města Nalžovské Hory.
5. Dotace nebude vyplacena v případě, že příjemce má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči poskytovateli.
6. Příjemce provede v termínu do 16.12.2020 vyúčtování dotace s doručením městu Nalžovské
Hory.
Článek VI.
Důsledky porušení smluvních povinností
1. V případě, že bude kontrolou zjištěno využití dotace v rozporu s účelem, na který byla dle
této smlouvy poskytnuta nebo nesplnění ostatních podmínek smlouvy, je příjemce povinen dotaci vrátit
do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení dotace zaslané poskytovatelem.
2. Při opožděném vrácení finančních prostředků je příjemce povinen zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 1 promile (0,1 %) z poskytnuté částky za každý den prodlení - nejvýše však do
výše této částky.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě, respektive se smlouvou samotnou
způsobem a za podmínek právním předpisem upravených.
2. Veškeré změny nebo doplňky ke smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných
dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
jejím vyhotovení.
4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy.
5. Tento právní úkon byl projednán a schválen na jednání rady poskytovatele, tj. města
Nalžovské Hory dne 16.12.2020, číslo usnesení 8.

V Nalžovských Horách dne 13.1.2021

V Nalžovských Horách dne

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta, v.r.
……………………………………
poskytovatel

…………………………………….
příjemce
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