
Veřeinoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiČní dotace 1rozpočtu obce Francova Lhota

čís!o: 612019

(uzavřená dle §159 a násl. zákona ě. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota ě. 325,756 14
zastoupená: Miroslavem Brlicou, starostou obce
1Č:00303755
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ti, 2í0383O89/O3OO
(dále jen,,poskytovate!")

a

PřÍjemcem dotace: Sdružení rodičů při ZŠ Francova Lhota, občanské sdružení
sídlo: Francova Lhota
lČ: 02419939
typ příjemce: právnická osoba, právní forma - spolek
zastoupeno : Žanetou Plškovou
bankovní spojení;

zapsaný u KS v Ostravě, spis. zn. L 1070
(dále jen ,,příiemce")

l.

Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatelposkytne příjemci na níže uvedený účelza podmínek uvedených v článcích tt. až lll.

Úěelovou neinvestiění dotaci z rozpoětu obce ve výši 25.000,- Kč, slovy: dvácetpět tisíc korun
českých.

1.2 Dotace je poskytována na pořádání akcí pro děti : dětský den, dětský karnevat a školní aktivity

1.3 Stanoveného rjěelu bude dosaženo v době od 1,1.2019 do 15,12,2019

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku l.
jednorázově v hotovostido 30 dnů po nabytí rlčinnostitéto smlouvy.

2.2 FinanČní prostředky lze použít na r]hradu nákladů vzniklých v období od 1.í,2019 do 15.12.2019
váahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do
15.12.2019, Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářniho róku.

mezi:



2.3 V termínu pro předložení vytiótování dle ětánku lll. odstavec 3,2 vrátí příjemce nevYČerPané

Rnáncnl póstreory na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpoČtové káz.né.

orJ s zj zákona é. 25ry2Óoo Šb., o rozpoótových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve zněnÍ

pozdějších předpisů.

!l !.

Podmínky udětení peněžních prostředkú

3.,1 příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k rlčelu uvedenému v Článku l. této smlouvY.

3.2 Vyriětování dotace předloží příjemce na obecní riřad do 15.12.2019.

Vytičtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujlcich uhrazenÍ .nákladŮ na ÚČel

uúedený v čl. l. této smlouvy ve výsi poskytnuté 9oJqg" (kopie faktur.či.jiných daňových dokladŮ

á oorr"át o jejich zaplacení, přičemž Žaziětovacl doklady se nepovažují tzv, zálohové faktury),

3.3 Příjemce musí zajistit ve svém ričetnictví vedení analytické rlěetní evidence souvisejÍcÍ s realizacÍ

akóe, tzn. úetovát na zvláštní analytické tiěty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samostatnou zakázku, Musí být jedhoznaěně prokazatelné, zda konkrétnÍ výdaj nebo PřÍjem je

iňáuo neni) vykázován na poópórovanou akci a skutečně odpoyí_d_á charakteru akce. SubjektY,

které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem ě. 586/1992 Sb., o daních z PříjmŮ, ve

inění pozdějších předpisů, jsou povinny použít.jiný.prokazatelný zpŮsob-vedenÍ evidence o

finančních tocích ákce.' Doklády piokazující využití dotace musí být viditelně. oznaČenY ,,Dotace

obce Francova Lhota," (oznaeěný muslbyt jii originály dokladŮ). Příjemce je Povinen umořnit

póskytovateti naiat<taoe jeho pož'adavku proúedení roŇroty všech prvotních účetních dokladŮ za

úeeĚm prověření předloienéiro vytiětování projektu. Poskytovatel bude _vykonávat 
u Příjemce

kontrolu, vyplývající ze zákona e. ázotzool Šb.,-o finanční kontrole ve veřejné správě, ve zněnÍ

pozdějších předpisů.

g,4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájenÍ insolve,něního řÍzenÍ, vstup

právnické'osboy dolikvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla ěi adresy.

Příjemce, který je obchodní koro9raqí dle zákona é.9ot2o12 Sb., je povinen zaslat poskytov_ateli

infórmacío prbiňene sporeerrosti;ejiž souěástíje projekt přeměny, a to.alesPoň 1 měsÍc Přede

án"*, roy ma uýipremena schválóňa způsobem stanweným zákonem. U oslatních privnic,kÝc!

ósou';e 
'pr["róě'póuin"n oznámit póskytovateli přeměhu právnické osoby do 15 dnŮ od

rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na doěerpánÍ

finaněních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj, proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z_dotace_.a vyhovyjÍ zásadám

rilelnosti,-eterúvnóst'i"a nospooarnosti podlé zákona ě.32012001 Sb., o finanČnÍ kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

- výdaje na školení a kuzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskYtována

- výdaje na propagacia marketing příjemce
- výdaje na pohoštění
- úóetně nedoložitelné výdaje



lV.

Sankce

4.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č,25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

V.

závěrečná ustanovení

5.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: kancelář obecního
úřadu - p. Alena Kurtinová, tel,571422305.

5,2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

5.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního rlětu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního tíětu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení rlčtu,

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech rldajů obsažených v této smlouvě,

5,6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdží jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení,

5.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 4í zákona é.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdě|ších předpisů
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota
Datum iednání a číslo usnesení 22.2.2019 - 3/53

Ve Francově Lhotě dne 25,2.2019 Ve Francově Lhotě dne25.2,2019

za poskytovate|e za příjemce

.,./

.,/.'§.(,-''- fu_lJ.../r,...

Miroslav"Brlica - starosta Žaneta Plšková
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