
Veřeinoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiění dotace z rozpočtu obce Francova Lhota

číslo:5/20í9
(uzavřená dle §í59 a násl. zákona é.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota ě, 325,75614
zastoupená: Miroslavem Brlicou, starostou obce
lÓ: 00303755
bankovní spojení: ČSOB, a.s., ě.ti. 21O383O89/O3O0
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace: Valašská Nadace
sídlo: Francova Lhota ě.10,75614
lČ 25842871
typ příjemce: právnická osoba, právní forma - nadace
zastoupená: Josefem Klišem - jednatelem

bankovní spojení;

zapsaná u KS v Ostravě, spis, zn. N 217
(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účelza podmínek uvedených v ěláncích ll. až lll.

účelovou neinvestiční dotaci z rozpoětu obce ve výši 22 000,00 Kč, slovy: dvacetdva tisíc korun
českých,

1.2 Dotace je poskytována na běžné provozní náklady - na akce v obci a pro místní mládež

1.3 Stanoveného úěelu bude dosaženo v době od 1 .1 .2019 do 15.12,2019

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2.1. Poskytovatel se zavazqe poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným vělánku l,
jednorázově v hotovostido 30 dnů po nabytí rjčinnostitéto smlouvy.

2,2, Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1.1.2019 do 15.12.2019
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do
15J2.2019, Finanění prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.



2,g vtermínu pro předložení vytičtování dle článku lll. odstavec 3.2 vrátÍ PřÍjemce nevYČerPané

finanční prostředky na rjěet poskytovatáá. ŇéJeinr_ri tak, jedná se o porušení rozpoótové kázně

dle § 22 zákona'ě. 25ot2óoo šu., o iórpÓ8Ňcn piaviotech r]zemních rozPoÓtŮ, ve zněnÍ

pozdějších předpisů.

l Il.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k rjěelu uvedenému v ělánku l, této smlouvy,

3.2VyriětovánídotacepředloŽípřÍjemcenaobecnÍúřaddo15'12.2019.
Vytiětováním d;i?ře ie rózúml pr"Jroiěňi oóruou prokazujicích uhrazení .nákladŮ 

na r]Čel

uvedený v ěl, l. tét";rl"*y v9 výši ň;kyt.rÉ Jotace 1ropie iaktur_či.jiných daňových dokladŮ

a dokladů o jejich zaplacení, přičemž Žáiiťtoi""ídoklady s'e nepovažujltzv. zálohové faktury),

3.3 příjemce musí zajistit ve 9y_Qm. 
rlčetnictvívedení analytické rjěetní evidence souvisejícÍ s realizací

akce, tzn, uctovái-ňá ivláštní anavňÓ-re'ÚÚiý, na sámostatné hospodářské středisko nebo na

samostatno u zakázku. Musí být ieonbznaeňď prorazat9lné, zda konkrétnÍ výdaj nebo !řÍi9T.j"
(nebo není) vyráiovan na poópórou"nou áx.i'a skutečně odpovídá charakteru akce, SubjektY,

které vedou daňovou evidenci u .ourááú se zákonem ě. 58ó/1992 Sb,, o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů, jsou povinný použít jjný 
.prokazatelný 

způsob vedení evidence o

finančních tocrcň Jr.".'óói,,ráo11 pior.á.ŮÍi.i využiú .oqtg"" musí být _viditelně. oznaÓenY ,,Dotace

obce Francova Lhota." (oznaóeny ,;J'óýijii originály dokladů),-err.i9lc9 je povinen.umořnit

poskytovateri nalaxŘdier,ó pozáoáuřu pióu"o"nřronlroty všecir prvótních ričetních dokladŮ za

rjěelem prověření předloženého uyqeióuáni projekly. poskytovatei oude vykonávat u příjemce

kontrolu, vypry;;jíj ;;;á6ň e, ázóižoóil šb,,'o finanění Í<ontrole ve veřejné sPrávě, ve zněnÍ

pozdějších předpisů.

3,4 příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup

právnické osoby do likvidace, změnu státutaňrmo orgánu nebo jeho ělena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla ěi adresy,
příjemce, který je obghodní,.korq9rací dle zákona é, g)l20.12 Sb,, je povinen zaslat poskytovateli

informaci o přeměně spoleónosti, j"íii;;^;aa;tije projert prem_ě.nY, a to.alespoň 1 měsíc přede

dnem, kdy má být přeměna scnvateriizpersoueni9pn_weným zakón9T; U ost?tních právnických

osob je příjemóe povinen oznamii-pJs[vióvateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od

roáodnuti příslušného orgánu,

3.5 vrácení prostředků podle odstav ce 2,3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na doóerpání

finaněních prostředků v následujícím roce,

3.6 Způsobitými výdaji (tj. proplacené náklady,.jež mohou !Ýt hrazenY z dotace.a vyhovují zásadám

účelnosti, efektivnosti a hospodárň;ii pÓ,iÉ zákona é.- g2ol2oo1 Sb., o finanění kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

_ výdaje na školení a kuzy, které nesouvisí s rjěelem, na který je dotace poskytována

- výaaje na propagacia marketing příjemce

- UCetňe nedoložitelné výdaje



!V.

Sankce

4,1 V případě porušení rozpoětové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona é,25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech r]zemních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,

V.

závéreéná 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 tičinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona é.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 ěíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního tlčtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního tičtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení úětu.

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této smlouvě.

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž poskytovatel obdrží 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 pozdějších předpisů
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota
Datum jednání a číslo usnesení 22.2.2019 - 3/53

Ve Francově Lhotě dne 25.2.2019 Ve Francově Lhotě dne 25.2.2019

za poskytovatele

§c
Miroslav Brlica - starosta

"iFP.,fifrR""

za příjemce




