Město Police nad Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad Metují
podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

č. j.: XxXx
Poskytovatel:
Město Police nad Metují
Jednající: Ing. Jiří Beran, starosta
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují
IČO: 00272949
Číslo účtu: 9005-4629551/0100
Kontakt: + 420 491 509 996
E-mail: meu@policenm.cz

Příjemce:

(dále jen „poskytovatel“)

(dále jen „příjemce“)

Jednající:

IČO:
Číslo účtu:
Kontakt: +420
E-mail:

uzavírají tuto smlouvu.
I. Předmět smlouvy, další ustanovení
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Police nad Metují pro
rok xxxx ve výši XxXxXx,- Kč (slovy: XxXxXx korun českých).
2) Příjemce se zavazuje použít tuto finanční podporu na tento účel: XxXxXx
3) Ukončení realizace projektu: XxXxXx
4) Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na účel uvedený v žádosti.
5) Poskytnutí veřejné finanční podpory podléhá veřejnoprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit zaměstnancům nebo
zmocněncům poskytovatele přístup k veškeré dokumentaci projektu.
6) Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných
rozpočtů.
7) Podpora bude poskytnuta/vyplacena převodem na účet/v hotovosti, a to až po podpisu smlouvy
oběma stranami.
II. Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen po vyčerpání podpory předložit finanční vypořádání poskytnuté dotace dle této
smlouvy nejpozději do 15. 12. xxxx. U projektů realizovaných v období od 1. 12. do 31. 12. příslušného
roku je příjemce povinen předložit vyúčtování do 15. 1. následujícího roku.
2) Příjemce se zavazuje označovat veškeré doklady týkající se dotace (zdroje z rozpočtu města) číslem
jednacím uvedeným na smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad Metují.
3) Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit
poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí příjemce dotace na bankovní účet poskytovatele číslo
9005-4629551/0100, případně v hotovosti do pokladny města nejpozději do 15 dnů do termínu
vyúčtování dotace.
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4) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá veřejná finanční podpora byla použita jinak, než je
uvedeno v čl. I odst. 2) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou finanční podporu v plné
výši poskytovateli na běžný účet číslo 9005-4629551//0100 případně v hotovosti do pokladny města.
5) Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.
6) V případě, že je příjemcem právnická osoba a dojde k přeměně a zrušení příjemce bez likvidace,
přecházejí práva povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce. Příjemce je povinen
oznámit tyto skutečnosti poskytovateli bez zbytečného odkladu a zajistit, aby projekt přeměny
obsahoval označení právního nástupce, na kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této
smlouvy. Příjemce není oprávněn dokončit přeměnu bez souhlasu poskytovatele.
Pokud dojde v průběhu realizace projektu ke zrušení příjemce s likvidací, je povinností příjemce
oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní
jménem příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30
dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace a vrátit
nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v bodu 1 nejpozději do 30 dnů od vstupu do
likvidace.
7) Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností, vyplývajících mu z této smlouvy, bude řešeno jako
porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
8) Příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu dle stanovených podmínek
dotačního programu města Police nad Metují XxXxXx.
III. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom
vyhotovení.
2) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli.
3) O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města dne XxXxXx.

V Polici nad Metují dne XxXxXx

V………………………………………………dne……………………….

Ing. Jiří Beran, starosta
za poskytovatele:

XxXxXx
Za příjemce:

………………………………………………

…………………………………………………
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