Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Benešov u Semil
Číslo 1/2019
Poskytovatel:
Obec Benešov u Semil
Sídlo:
Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil
IČO:
00275590
Zastoupená:
Mgr. Veronikou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jen „poskytovatel“)
Číslo bankovního účtu:126 3110329/0800, ČS, a.s., pobočka Semily
a
Příjemce:
KČT Benešov u Semil, pobočný spolek.
Sídlo:
Benešov u Semil 91, 512 06 Benešov u Semil
IČO:
22754628
Zastoupená:
Janem Hubařem, předsedou KČT Benešov u Semil, pobočného spolku
Číslo bankovního účtu: 115-3759160257/0100 u KB a.s. pobočka Semily
(dále jen „příjemce“),
společně jako „smluvní strany“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytnutí dotace:
Čl. I
Obecné ustanovení
1. Příjemce je dobrovolný, demokratický, nezávislý a nepolitický spolek, sdružující své členy a členky bez
rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů jako
právnická osoba. Příjemce provozuje svojí činnost v prostorách, které si pronajímá, poněvadž nemá žádné
vlastní prostory, přičemž tato činnost je ze své podstaty ztrátová.
2.

Poskytovatel má zájem na řádném fungování KČT Benešov u Semil a proto na základě této smlouvy
poskytne příjemci pro rok 2019 „Dotaci na pořádání turistických akcí pro děti a dospělé, vybavení pro
zajištění těchto akcí, pronájmy prostor a provoz KČT Benešov u Semil, “.
(„dále jen dotace“).
Čl. II
Účel dotace a její výše

3. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na pořádání turistických akcí pro děti a dospělé, vybavení pro
zajištění těchto akcí, pronájmy prostor a provoz KČT Benešov u Semil“.
4. Dotace je poskytována v celkové výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).
5. Poskytnutí této dotace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Čl. III
Podmínky čerpání dotace
1. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Dotace musí
být využita v rámci příslušného roku pouze na účel uvedený v čl. II této smlouvy.
Čl. IV
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli (Obci Benešov u Semil) závěrečnou zprávu o využití dotace.
Příjemce je dále povinen zpracovat finanční vypořádání dotace a spolu se závěrečnou zprávou tyto
předložit nejpozději do 31. ledna 2020.
2. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou evidenci jejího čerpání.
3. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů v této smlouvě.
4. Příjemce je povinen případnou nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na ten účet
poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.
Čl. V
Kontrolní ustanovení
1. Příslušné kontrolní orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
finanční kontrole, v platném znění, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytnuta.

o

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit kontrolním
orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se čerpání dotace.
3. 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.
Čl. VI
Důsledky nesplnění povinností příjemce
Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou, má poskytovatel
právo od smlouvy odstoupit a od příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou mu pro tento případ stanoví,
poskytnutou dotaci či její poměrnou část vrátil.

