Smlouva o poskytnutí individuální finanční
dotace na podporu činnosti v roce 2021
uzavřená mezi
poskytovatel:

Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41
zastoupena: starostou Radimem Bačou
č. účtu: 1682012379/0800
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054

a
příjemce:
zastoupeny:
č. účtu:
IČ:

I.

Obec Palkovice poskytuje příjemci finanční dotaci ve výši …..,- Kč (slovy) a ten ji přijímá.
II.
Dotace se poskytuje na účel…………………Příjemce dotace dotaci pro takto stanovený účel přijímá.
Dotace se poskytuje jako dotace neinvestiční.
III.
K předání dotace dojde převodem na účet příjemce vedený v záhlaví této smlouvy.
IV.
Příjemce se zavazuje vyúčtovat výše uvedenou finanční dotaci do 11. 12. 2021. Originály faktur a
paragony, které jsou hrazeny z poskytnuté finanční dotace, je nutné označit slovy „HRAZENO
Z DOTACE OBCE PALKOVICE“ a uschovat pro případnou kontrolu nebo nahlédnutí ze strany
poskytovatele dotace. K vyúčtování pak bude použit řádně vyplněný formulář s názvem „Finanční
vyúčtování dotace“, který příjemce dotace obdrží při podpisu této smlouvy.
V.
Poruší-li příjemce jakýmkoliv způsobem ustanovení této smlouvy, je obec Palkovice oprávněna
požadovat vrácení dotace v plném rozsahu a příjemce je povinen dotaci kdykoliv na vyzvání obce vrátit.
V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel, než účel sjednaný touto smlouvou
poruší některou z jiných podmínek použití dotace, stanovených, nebo poruší některou z povinností

uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
VI.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
VII.
Příjemce je povinen uvést logo (případně znak) poskytovatele na všech významných propagačních a
informačních materiálech vztahujících se předmětu dotace (zejména plakáty, pozvánky apod.) a o
poskytnutí dotace informovat své členy a veřejnost také jiným odpovídajícím způsobem (např.
uvedením na webových stránkách).
VIII.
Oprávnění a závazky z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na případné právní nástupce
smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
IX.
Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Uzavření smlouvy o finanční dotaci bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce / Rady obce
Palkovice č. ze dne.
X.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v omylu, tísni,
či za nápadně nevýhodných podmínek.
XI.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží jeden originál.
Palkovice

…….……………………………..
za ….

Palkovice

……………………………..
za obec Palkovice

