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Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021/FO o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Sb.,

Na základě usnesení

zastupitelstva města Telče UZ 118-8/13/2020 ze dne 14.12.2020 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:

1

čı.

Smluvní strany

Město Telč
ıčo 00286745
se sídlem: náměstí Zacharìáše

Z

Hradce 10, 588 56 Telč

'°a“'<°ˇ“Í

Zastoupené starostou města panem

Romanem Fabešem

jako „poskytovatel“

3

Sdílení o.p.s..

Masarykova 330, 588 56 Telč
zastoupené Bc. Michaelou Čeřovskou, ředitelkou
ıčoz 226 733 77
bankovní Spojení:
(na straně druhé -„Prıjemce prıspev u

5

jako „příjemce“

čı.

2

Předmět smlouvy
1.

2.

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci V
celkové výši 270 000 Kč (slovy Dvě stě sed mdesát tisíc korun českých). Dotaceje určena na provozní náklady
Sdílení o.p.s. v roce 2021 (dále jen projekt).

O poskytnutí a výši dotace rozhodlo Zastupitelsvo města Telče na své 13. schůzi dne 14.12.2020 usnesením
UZ 118-8/13/2020.
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čı.

Podmínky

použití dotace

Poskytovatel dotaci poskytne formou bezhotovostního převodu na účet příjemce a to po podpisu této

do 30.6.2021.
Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladů vymezených v ČI. 2 smlouvy.
Dotace musí být použita v době realizace projektu vymezené v ČI. 2 smlouvy. Vtomto časovém období
musí být veškeré účetní doklady související S projektem vystaveny, příjemcem uhrazeny a Zaneseny do

smlouvy. Částka

je splatná nejpozději

účetnictví příjemce.

Příjemce je povinen do 31.

následujícího roku doručit poskytovateli kopie prvotních dokladů a dokladů

1.

o úhradě souvisejících sprojektem (ve struktuře číslo dokladu, datum vyhotovení prvotního dokladu,
předmět plnění, cena a datum úhrady) a současně stručnou závěrečnou zprávu o průběhu akce.
Dotace může činit nejvýše 100% nákladů projektu. Pokud příjemce celou dotaci nevyužije na účel nebo ve
i

lhůtě stanovené vČl. 2

smlouvy

a poruší tak

podmínky

dle

ČI.

3 odst. 2 nebo 3 smlouvy, je povinen

nevyužitou část peněžních prostředků odvést zpět na účet poskytovatele uvedený v

ČI.

1 této

smlouvy

a to

ve lhůtě určené poskytovatelem dotace. Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení peněžních
prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb.
Při nesplnění povinnosti dle ČI. 3 odst. 4 smlouvy je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci na
účet poskytovatele uvedený v

ČI.

1 této smlouvy a to ve lhůtě určené poskytovatelem dotace. Nesplnění

této povinnosti se považuje za zadržení peněžních prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 Zákona

č.

250/2000

Sb.

ČI.

4

Závěrečná ustanovení

`

Pokud dojde vdobě realizace projektu dle ČI. 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 vtakovém případě vyhrazuje právo vypovědět smlouvu.
Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet pr\/ním dnem následujícím po doručenívýpovědi.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv S výjimkou osobních
údajů v souladu S ustanovením zák. Č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném Znění, jsou-li
naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném Znění.

Smlouva

je

sepsána ve 2 vyhotoveních,

Z nichž

obdrží každá ze smluvních stran 1× a nabývá účinnosti

okamžikem stvrzení Zástupci smluvních stran.
Obecné znění této Smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Zastupitelstva města Telče dne 16.12.2019
usnesením UZ 83-6/8/2019.
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Sdílení

Šest

poskytovatel

prıjemce

0.9.5.

Müsﬁfvkøvﬂ 330,
mo: 22573377
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