Veřejnoprávní smlouva č. ........ o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ ………. ze dne ……….. a žádosti o poskytnutí dotace uzavírají
níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 1
Smluvní strany
Město Telč
IČO: 00286745
se sídlem: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jihlava, číslo účtu 1466015399/0800
zastoupené starostou města
jako „poskytovatel“

a

…………………………………………………………
IČO:
se sídlem:
bankovní spojení:
zastoupený
jako „příjemce“

Čl. 2
Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v
celkové výši …………. Kč (slovy ………………………………………) za účelem podpory projektu / akce
……………………….. (dále jen projekt). Projekt bude realizován v období …………………………

2.

O poskytnutí a výši dotace rozhodla na základě návrhu Komise pro kulturu a cestovní ruch / Komise pro
sport a volný čas rada města Telče na své 34. schůzi dne 16. 3. 2020 usnesením UR 489-13/34/2020 a
zastupitelstvo města Telče na svém 10. zasedání dne 25. 5. 2020 usnesením UZ 98-11/10/2020.

3.

Dotace ve výši konkretizované v odst. 1) tohoto článku bude vyplacena ve dvou splátkách na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v termínu: 1. splátka - nejpozději do 30. 6. 2020 (1. pololetí 2020) a
2. splátka - nejpozději do 31. 8. 2020 (2. pololetí 2020). Podmínkou poskytnutí 2. splátky dotace je
předložení vyúčtování její 1. splátky (v podrobnostech viz tiskopis „Vyúčtování dotace v oblasti kultury /

sportu v Telči za 1. pololetí 2020“, jehož vzor tvoří nedílnou součást této smlouvy). Pokud nebude řádné
vyúčtování 1. splátky dotace doručeno poskytovateli nejpozději do 31. 7. 2020, nebude její 2. splátka
poskytnuta (vyplacena) a příjemce bude o této skutečnosti písemně bezodkladně vyrozuměn.

Čl. 3
Podmínky použití dotace
1.
2.

3.

4.

5.

Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladů projektu vymezeného v Čl. 2 smlouvy.
Dotace musí být použita v době realizace projektu vymezené v Čl. 2 smlouvy. V tomto časovém období
musí být veškeré účetní doklady související s projektem vystaveny, příjemcem uhrazeny a zaneseny do
účetnictví příjemce.
Příjemce je povinen do 31. 1. následujícího roku doručit poskytovateli kopie prvotních dokladů a dokladů
o úhradě souvisejících s projektem / soupis účetních dokladů projektu (ve struktuře číslo dokladu, datum
vyhotovení prvotního dokladu, předmět plnění, cena a datum úhrady) a současně i stručnou závěrečnou
zprávu o průběhu akce.
Dotace může činit nejvýše 100% nákladů projektu. Pokud příjemce celou dotaci nevyužije na účel nebo ve
lhůtě stanovené v Čl. 2 smlouvy a poruší tak podmínky dle Čl. 3 odst. 2 nebo 3 smlouvy, je povinen
nevyužitou část peněžních prostředků odvést zpět na účet poskytovatele uvedený v Čl. 1 této smlouvy, a
to ve lhůtě určené starostou města. Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení peněžních
prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.
Při nesplnění povinnosti dle Čl. 3 odst. 4 smlouvy je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci na
účet poskytovatele uvedený v Čl. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě určené starostou města. Nesplnění této
povinnosti se považuje za zadržení peněžních prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1.

2.
3.

Pokud dojde v době realizace projektu dle Čl. 2 smlouvy ke zrušení příjemce dotace s likvidací či jeho
přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli, a to nejpozději do tří dnů
od data zániku či přeměny. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo vypovědět smlouvu.
Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.
Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1x a nabývá účinnosti
a platnosti okamžikem stvrzení zástupci smluvních stran.
Obecné znění této Smlouvy bylo schváleno na 8. zasedání zastupitelstva města Telče dne 16. 12. 2019
usnesením UZ 83-6/8/2019.

V Telči dne ………………………………….

……………………………………………
poskytovatel

V Telči dne ……………………………………

……………………………………………
příjemce

