Smlouva o poskytnutí individuálního daru na činnost v oblasti organizování
volnočasových aktivit dětí a mládeže v Palkovicích

Obec Palkovice
se sídlem:
Osoba oprávněná jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)

Palkovice 619, 739 41 Palkovice
Radim Bača, starosta obce
Česká spořitelna a. s.
1682012379/0800
00297054
CZ00297054
a

………………….
datum narození……….
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012.,
občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu.

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Rada Obce Palkovice svým usnesením č. …….
ze dne ………… schválila poskytnutí
„Daru na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizování volnočasových aktivit
mládeže dětí a mládeže v Palkovicích.“

Čl. II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru příjemci z rozpočtu poskytovatele k financování
programu uvedeného v čl.III. této smlouvy. Poskytování daru se řídí ustanovením § 1724 a
násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění.
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Čl. III.
Výše a účel daru
1) Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dar maximálně v celkové výši … Kč,
(slovy ……………… korun českých), dle doložené Zprávy o činnosti Spolku za daný
kalendářní rok v období od 1. 1. do 31. 10. 2021.
2. Dar je poskytován k následujícímu účelu: ……………………………. Výše uvedeného
účelu bude dosaženo v době: od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2021.
3. Finanční prostředky ve výši stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy budou převedeny
do 15 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami na účet příjemce uvedený v
záhlaví této smlouvy (případně příjemci vyplaceny v hotovosti).

Čl. IV.
Podmínky použití daru
1. Příjemce se zavazuje, že dar využije k účelu uvedenému v čl. III. této smlouvy a za
podmínek stanovených v této smlouvě. Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné
použití přidělených prostředků dle zákona o finanční kontrole a za jejich řádné a včasné
vyúčtování.
2. Přílohou této smlouvy je zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Zpráva
o činnosti za daný kalendářní rok musí být potvrzená podpisem statutárního zástupce spolku,
ve které je Příjemce“ aktivně zapojen a musí být odevzdána na podatelně obecního úřadu v
termínu od 2. 11. do 27. 11. 2021. Zpráva o činnosti musí obsahovat informace: popis
časového průběhu činnosti spolku za období 1. 1. až 31. 10. 2021 (účasti na akcích spojených
s činností organizace, výsledky soutěží, způsob reprezentace obce, vhodná fotodokumentace
apod.) a dále celkový počet hodin včetně způsobu jeho stanovení, které Příjemce věnoval své
činnosti v rámci spolku za období od 1. 1. do 31. 10. 2021.
3. Příjemce je povinen vrátit převodem na účet poskytovatele poskytnutý dar, pokud se
prokáže, že byl poskytnut neoprávněně.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce daru prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že tuto smlouvu a podmínky
poskytnutí daru četl, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se k jejich plnění, stejně tak jako k
plnění dalších závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
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2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Příjemce podpisem této
smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních
údajů.
3. Práva a povinnosti poskytovatele i příjemce, pokud nejsou upraveny v této smlouvě, se řídí
platnými obecně závaznými právními předpisy.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že je sepsána na základě jejich svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání.
Palkovice dne……………

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce

V Palkovicích dne ……………….

………………………………..

…………………………………..
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