Smlouva o poskytnutí individuální dotace
uzavřená dle § 1746 zák. č. 89/2012 , občanský zákoník a podle § 10a a násl. zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace: Obec Kostomlaty pod Řípem, sídlo čp.90, 41301 Roudnice nad Labem
Zastoupená starostou obce ing.Václavem Maternou
IČO: 00263826
Příjemce dotace:
Název organizace: Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Sídlo: Kostomlaty pod Řípem
IČO: 62772341
Zastoupená: Jméno a příjmení: Jiří Lipš
Datum narození:26.5.1931
Adresa bydliště: Kostomlaty pod Řípem 109
Číslo bankovního účtu: 199415499/0300
(dále jen „Příjemce“)
1.
Preambule
Příjemce podal dne 27.1.2016 žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny
náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 Zákona (dále jen „Žádost“). Poskytovatel se rozhodl
Žádosti Příjemce vyhovět, a to usnesením ZO číslo: 3 ze dne: 15.3.2017. Tato smlouva
upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na účel
stanovený v bodě 3. této smlouvy.
Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zák. č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných podmínek dotaci
ze svého rozpočtu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít ji v souladu s touto smlouvou.
2.
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí 10.000,- Kč. (slovy: desettisíckorunčeských)
Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
3.
Účel dotace
1. Dotace se poskytuje na : činnost zahrádkářského spolku, nákup ND, opravy zem.techniky
a nákup PHM.
(dále jen Projekt)
2. Dotace se poskytuje na účel stanovený v bodě 1 čl. 3 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
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4.
Termíny realizace
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu:
Zahájení realizace

1.4.2017

Ukončení realizace

30.11.2017

5.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní náklady a drobné opravy.
Do výdajů nelze zahrnout
• náklady na reprezentaci , výdaje na alkohol a tabákové výrobky, nákup darů
(s výjimkou cen v soutěžích),
• na činnost funkcionářů např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů
právnických osob, cestovní náhrady apod., vše nad rámec zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, či plynoucí mimo tento zákon
• ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní
připojištění, životní pojištění, dary k životnímu jubileu a pracovním výročím,
příspěvky na rekreaci apod.
• placení pokut, penále, úroku z úvěrů, náhrad škod, úhrady členských příspěvků a
odpisů hmotného a nehmotného majetku, úhradu daní.
• výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vstupní cena vyšší než
40 tis. Kč a doba použitelnosti delší jak 1 rok)
• výdaje spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2
cit. Zákona (vstupní cena vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok)
• výdaje spojené s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu §
33 cit. zákona.
• Výdaje nesouvisející s účelovým určením dotace dle čl. 3 této smlouvy
V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených
z prostředků dotace je oprávněn o odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace
hrazena daň z přidané hodnoty.
6.
Finanční vypořádání dotace
1. Příjemce je povinen do 15.12. příslušného kalendářního roku obdržení dotace
předložit finanční vypořádání dotace. Příjemce předloží Poskytovateli fotokopie
faktur, popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení
výdajů, fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na
základě kterých je pokladní doklad vystaven, fotokopie výpisů z bankovního účtu,
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které dokládají úhradu předložených faktur s vyznačením plateb. Na každém dokladu
bude vyznačena informace o jejich financování z dotace. Dále Příjemce předloží
soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
2. Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část
dotace vrátit Poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní
účet Poskytovatele číslo 17024471/0100 nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
vyúčtování poskytovateli. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na
bankovní účet Poskytovatele. Nevrátí – li příjemce nevyčerpanou část dotace v této
lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000
Sv., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
Porušení rozpočtové kázně se příjemce dopustí také v případě, že použije dotaci nebo
její část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou nebo poruší některou z jiných
podmínek použití dotace dle čl. 3 této smlouvy.
3. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými předpisy.
7.
Přeměna a zrušení Příjemce bez likvidace
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu ke zrušení Příjemce bez likvidace, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce Příjemce. Stejně se postupuje, pokud
Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
Poskytovateli 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.
8.
Zrušení Příjemce s likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace Projektu nebo před uplynutím udržitelnosti 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
• vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovatelovi na účet uvedený v bodě 5 této
smlouvy nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za
vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků o další
část dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude
v tomto případě postupovat podle bodu 9 této smlouvy.
9.
Další podmínky poskytnutí dotace
1. U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na
jaký mají být prostředky vynaloženy.
2. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohu mít vliv
na poskytnutí této dotace.
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