Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých
z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419
číslo smlouvy …..……..........

_____________________________________________________________________________
I.
Smluvní strany
Obec Janov nad Nisou
se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520
468 11, Janov nad Nisou
jednající: Mgr. Daniel David, starosta
IČ: 00262358
DIČ: CZ00262358
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 2522451/0100
jako poskytovatel (dále jen poskytovatel)
na straně jedné
a
určeno pro: PRÁVNÍCKÁ OSOBA
Firma/společnost …………….……………………………………….
IČ ……………………………
se sídlem: ………………………………………
jednající: …………………………………………
číslo účtu: ………………………..
jako příjemce (dále jen příjemce) na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění tuto
smlouvu o poskytnutí peněžitých prostředků z rozpočtu obce Janov nad Nisou.
Článek I.
Vymezení pojmů
1. V návaznosti na zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění se
pro účely této smlouvy myslí:
- příspěvkem
peněžité prostředky poskytnuté na činnost příjemce dle čl. II. odst. 1. (dále jen příspěvek).
2. Příjemcem dle této smlouvy se rozumí výlučně pouze subjekt označený v záhlaví smlouvy jako smluvní
strana a ne jeho případný právní nástupce.
3. Příjemce je srozuměn s tím, že poskytnutí peněžitých prostředků dle této smlouvy je považováno za
finanční podporu ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
4. Za nepravdivé doklady ve smyslu ust. čl. V. odst. 2 se považují zejména takové daňové doklady (faktury),
účtenky, příjmové a výdajové pokladní doklady, jejichž věcné určení, faktické použití poskytnutých finančních
prostředků například:
- odporují účelu této smlouvy (čl. II.)
- příjemce plnění je nebo má být někdo jiný, než je příjemce dle této smlouvy, nebo má takového příjemce
zastřít.
Článek II.
Předmět a účel smlouvy
PŘÍSPĚVEK
1. Poskytovatel poskytne příjemci příspěvek na činnost příjemce na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 na
základě jeho žádosti ze dne ........................................, schválené zastupitelstvem obce níže uvedeným

usnesením (čl. VI. odst. 1).
Žádost tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Poskytovatel poskytne příjemci příspěvek ve výši : .................................................
Článek III.
Uvolnění peněžitých prostředků
1. Poskytovatel poukáže peněžité prostředky příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření
této smlouvy poukázáním ve prospěch účtu příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, VS (číslo smlouvy)
nebo v hotovosti pokladnou OÚ, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
2. Peněžité prostředky poskytnuté dle této smlouvy použije příjemce pouze na způsobilé neinvestiční výdaje
v souladu s žádosti příjemce.
Článek IV.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání peněžitých prostředků
1. Příjemce použije peněžité prostředky hospodárným způsobem a pouze k účelu dle čl. II. této smlouvy a v
souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Janov nad Nisou (dále jen
“Pravidla”). Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s Pravidly dostatečně seznámil, že jim
rozumí. Pokud Pravidla upravují povinnosti nebo práva smluvních stran jinak než tato smlouva, má smlouva
před pravidly přednost.
Pravidla tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
2. Příjemce nesmí poskytnout peněžité prostředky ani jejich část třetím osobám; to neplatí, pokud se
nejedná o úhrady prokazatelně spojené s realizací účelu smlouvy dle čl. II. smlouvy.
3. Příjemce nesmí použít poskytnuté peněžité prostředky na úhradu alkoholických nápojů, cigaret nebo
jiných omamných látek.
4. Občerstvení (pohoštění) pro návštěvníky akcí pořádaných příjemcem v souladu s účelem smlouvy dle čl. I
nesmí přesáhnout limit 30% výdajové části rozpočtu projektu; občerstvení poskytnuté přímo pro pořadatele a
případně pro účinkující akce pořádané v souladu s účelem smlouvy se do tohoto limitu nezapočítává.
5. Příjemce vede o čerpání dotace průběžně evidenci způsobilou
- kdykoli ke kontrole ze strany poskytovatele,
- k prokazatelnému vyúčtování.
6. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování poskytnutých příspěvků takto:
- u příspěvku na činnost
do 31.01.2021 (závěrečné vyúčtování)
7. Příjemce doloží vyúčtování čitelnými kopiemi výdajových a příjmových dokladů vystavených v souladu s
daňovými předpisy a zákonem o účetnictví (faktury, účtenky, paragony). Zálohové faktury, směnky, úvěrové
smlouvy, dohody o vzájemném započtení závazků a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k
závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé k vyúčtování.
8. Nevyčerpaný příspěvek vrátí příjemce nejpozději v den, kdy je povinen předložit poskytovateli vyúčtování,
a to poukázáním ve prospěch účtu poskytovatele vedeném u .................................,
č. ú. ....................................... VS ................., nebo do pokladny OÚ Janov nad Nisou.
9. Příjemce vrátí poskytnuté peněžité prostředky poskytovateli v případě, že nepředložil vyúčtování
příspěvku v termínu a v rozsahu dle čl. IV. odst. 2 až 7 nebo je prokazatelně nečinný.
Článek V.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Příjemce poskytne dostatečnou součinnost poskytovateli při provádění kontroly správnosti použití dotace k
tomu určenými subjekty. Pro tento účel jsou to starosta obce nebo komise pro kulturu a sport, jako poradní
orgán starosty obce. Ti mohou rovněž vyzvat příjemce k doplnění vyúčtování ve lhůtě jimi stanovené.
2. Pokud se prokáže nepravdivost dokladů ve vyúčtování, v případě nepředložení vyúčtování ve
stanoveném termínu, považují se poskytnuté prostředky za zadržené ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Příjemce je v takovém případě povinen

poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky, včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za
každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet
poskytovatele (předání do pokladny poskytovatele), nejvýše však do výše částky zadržených prostředků.
3. V případě neoprávněného použití peněžitých prostředků i jejich části je příjemce povinen poskytnuté
peněžité prostředky, případně jejich část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele
(předání do pokladny poskytovatele), včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za
neoprávněně použité počínajíc dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
4. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bude řešeno jako porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění.
5. Výše odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení odvodu a penále
za toto porušení jsou stanovena v ust. § 22 zák. č. 250/2000 sb. v platném znění
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytnutí peněžitých prostředků pro účely a ve výši dle této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem
obce Janov nad Nisou dne …………… usn. č. ……../2020
2. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlasí příjemce se
zveřejněním jeho identifikace (u fyzické osoby bez data narození nebo rodného čísla), včetně sídla,
předmětu a účelu této smlouvy a se zveřejněním výše poskytnuté dotace.
3. V případě hrubého porušování povinností z této smlouvy pro příjemce vyplývající, může poskytovatel
odstoupit od této smlouvy. Tím nejsou dotčena ujednání o sankcích.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze dohodou smluvních stran formou písemných,
očíslovaných dodatků.
4. Smlouva je platná u účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, porozuměly jí a smlouva plně
vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Janově nad Nisou
dne ..................................

....................................................................
poskytovatel

dne ..................................

................................................................
příjemce

