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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ
FINANČNÍ PODPORY
uzavřená podle ustanovení§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz
počtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Městys Červené Pečky
se sídlem úřadu městyse Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky, IČO: 00235326
zastoupená Lubomírem Jirků, starostou
(dále jen „poskytovatel")

a
Nebovidská tvrz, z.s.
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 22 749 063
zastoupen Lucií Doušovou, předsedkyní
(dále jen „příjemce")

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjed
nanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek li.
Účel dotace
2.1.

Dotace je poskytována za účelem podpory činnosti spolku Nebovidská tvrz, z.s., režijní ná
klady spojené s akcemi na tvrzi (dále jen „akce").

2.2.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. li. odst. 2.1. Poskyt
nuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v sou
ladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 22. 11. 2021.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
a) mzdové náklady, odměny, cestovní a jiné náhrady pro pořadatele akce,
b) náklady na ubytování a cestovní náhrady účastníků akce,
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c)
d)
e)
f)
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náklady na telefon a energie,
nákup nemovitých věcí,
náklady, které svou výší zjevně neodpovídají rozsahu akce,
investiční výdaje.

Článek Ill.
Výše čerpání dotace
3.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

3.2.

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedený u Fio banka, a.s., a to do 14 dnů od podpisu této smlouvy.

3.3.

V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevy
čerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskyto
vateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
č. 4225151/0100, vedený u KB Kolín a.s., a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné
výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování
4.1.

Po ukončení realizace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpoz
ději však do 31. 1. 2023 vyúčtování.

4.2.

Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů
podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z po
skytnuté dotace uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu příjemce prokazujících použití dotace.

4.3.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace
5.1.

Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou
jsou k použití do 31. 12. 2022.

Článek VI.
Kontrola
6.1.

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce
kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této
smlouvy.

