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Smlouva č. 14/2016 o poskytnutí dotace
v oblasti podpory kultury, péče o krajinu a životní prostředí

uzavřená dle ustanovení zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Chýně, které byly schváleny na jednání zastupitelstva dne 23.3.20l6, usnesením č. 53/2016,
účinné ode dne 23.3.2016 (dále jen ,,pravidla pro poskytování dotací?), mezi:

1. Obec Chýně, se sídlem Hlavní 200, 253 0l Hostivice, IČ: 00241296, zastoupená
starostkou Mgr. Annou Chvojkovou,

jako poskytovatelem na straně jedné
a

2. ARBOR spolek, Oblouková 173, 253 0l Chýně, IČ 70826307, zastoupený předsedkyní
paní Irenou Doubravovou,

jako příjemcem na straně druhé

r.

Poskytovatel touto smlouvou poskytne příjemci, na základě jeho žádosti ze dne 29. 11.2015,
dotaci v částce ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na kulturní a
společenské akce (účel dotace) a příjemce tuto částku přijímá.

II.

Dotaci smí příjemce použít pouze a výlučně na realizaci výše uvedeného účelu a v souladu s
pravidly pro poskytování dotací. Příjemce je povinen nakládat s peněžními prostředky dotace
hospodárně, účelně a efektivně. Dotace podléhá vyúčtování a předložení závěrečné zprávy na
předepsaných formulářích, jejichž vzor je obsažen v pravidlech o poskytování dotace a které
příjemce předloží bez zbytečného odkladu po terínínu ukončení projektu, nejpozději však do
31. ledna následujícího roku, kdy byla dotace poskytnuta. V případě nesplnění uvedených
povinností musí příjemce dotaci v celé výši neprodleně vrátit poskytovateli, a to nejpozději do
15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. Pokud nebude
příjemce schopen schválený projekt realizovat nebo nevyčerpá poskytnutou dotaci v plné
výši, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet obce nejpozději do konce
kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta.

Pokud příjemce poruší rozpočtovou kázeň, bude poskytovatel postupovat podle § 22 odst. 5 a
6 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadížení příspěvku
dle S, 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
III.

Příjemce je povinen spolupůsobit při provádění finanční kontroly ve smluvních věcech dle
zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve finanční správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky
41 6/2004 sb., jakož i dle vnitřních předpisů poskytovatele.

IV.

. Dotace bude zaslána po podpisu této smlouvy na účet příjemce vedený u Raiffeisen BANK,
a.s., č.ú. 5228446001/5500.

V.

Dotace byla schválena dne 23.3.20l6 zastupitelstvem usnesením č. 53/2016 ve prospěch
příjemce. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro je3í uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41). Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly pro

poskytování dotace, jsou mu všechna ustanovení těchto pravidel pro poskytnutí dotace
srozumitelná, považuje je za dostatečně určitá a zavazuje se, že se bude podle těchto pravidel
o poskytnutí dotace řídit.

Příjemce je povinen jakoukoliv změnu všech svých identifikačních údajů uvedených ve
smlouvě, oznámit poskytovateli, a to do 14 dnů od této změny.

Veškeré změny oproti podané žádosti o dotaci, změny mající vliv na obsah této smlouvy,
jakož i vlastní realizaci projektu, je příjemce povinen písemně doložit ve ?hůtě nejpozději 15
díů od jejich vzniku, a to starostovi obce.

VI.

Tato smlouva je závazná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje
ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, což stvrzují svými
podpisy.

l

í

V Chýni dne

ói(tu)/G
/
ř

'!-j

'w?

[
r

íll?

-4)%

%

g

Obec Chýně

Mgr. Anna Chvojková, starostka

Obec C!iýně
Hla'mí 200

253 0l Hostivice
/

ARBOR spolek

Irena Doubravová, předsedkyně

