
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva dle ust. § 159 a násl. správního řádu a ust. § 10a zákona č. 250 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění o poskytnutí dotace z rozpočtu města Desná
v rámci  přímé  podpory  neziskových  organizací  schválené  radou  města  dne  8.1.2020
usnesením č. 6/20.

Poskytovatel:
Město Desná
se sídlem: Krkonošská 318, 468 61 Desná
zastoupeno: starostou města Jaroslavem Kořínkem
IČ: 00262307 DIČ: CZ00262307
(dále jen poskytovatel)

a

Příjemce:
název/jméno: Spolek zdravotně postižených, z.s.
sídlo/bydliště: 468 49 Kořenov č.p. 906
zastoupeno: Karel Chiabodo, Kořenov 906
IČ: 26608596
č. účtu: 0962176349/0800
(dále jen příjemce)
uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace v následujícím znění:

I. Předmět smlouvy
1/ Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci pro rok 2020 ve výši 25.000,- Kč (slovy:
dvacetpěttisíckorunčeských).
2/ Příjemce se zavazuje použít tyto finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s přímou
podporou pro činnost sdružení (zájezd do divadla a poznávací zájezd pro členy spolku).
3/ Poskytovatel poskytne finanční dotaci na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne
5.2.2020 pod usnesením č. 5.3.

II. Základní ustanovení
1/ Finanční dotace podle čl.  1 odstavce 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem
vymezeným v čl.  I  odst.  2  této  smlouvy a  prostřednictvím účtů  uvedených v záhlaví  této
smlouvy.
2/  Finanční  dotace  bude  příjemci  poukázána  poskytovatelem  na  základě  řádně  uzavřené
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem.
3/ Finanční dotace se poskytuje příjemci výhradně na výše uvedené účely uskutečněné v roce
2020 dle čl. I odst. 1 a 2 této smlouvy.



III. Povinnosti příjemce
1/ Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování finanční dotace dle čl. I odst. 1 a 2
této smlouvy a podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to do 10.12.2020.
 

IV.  Další ujednání
1/ Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnuté finanční prostředky byly použity jinak, než
je uvedeno v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou finanční dotaci
v plné výši na účet poskytovatele.
2/  Poskytovatel  si  vyhrazuje  právo  případné  kontroly  použití  finančních  prostředků
poskytnutých městem v účetnictví příspěvkové organizace.
 

V. Závěrečná ustanovení

1/ Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
jednom vyhotovení.
2/ Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami
3/  Právní  vztahy  plynoucí  z této  smlouvy  se  řídí  výhradně  právními  normami  českého
právního řádu.
4/ Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Desné 25.2.2020

      Jaroslav Kořínek, v.r. Karel Chiabodo, v.r.
       starosta města                 statutární zástupce zapsaného spolku  
…………………………….. ………………………………..
         poskytovatel        příjemce  


