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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace

uzavřcná dle § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § l59 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění
pozdějších předpisů, na Základě usneseni č.40l22lz5 zasfipiíelsíýa obce Krumvii
ze dne29. 12.2022 ýe smyslu § 85 písm_ c) zákona č,l2812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni).
ve zněni pozděišich předpisů

L
smluvní strany

1. Obec Krumvíř
zastoupená: Jaroslavem Komosným, starostou obce
kumviř 184,691 73 Krumvíř
IČo:00283282
DIČ: CZO0283282
bankovní spojeni: KB Břeclav, č. účtu:5925651/0100
kontaktní osoba: Hana Jakubčiková, účetní obce
te|.: 5I94I932I
e-mail : podatelna@seznam.cz

(dále jen,,po§kytovatel")

2. spol€k PRo MUZEUM,691 73 Krumvíř2l3
zastoupený: Mgr, věrou Colledani
doručovaci adreša: 691 73 Krumviř 207
IČo: 228 38 716
bantovní spojení: Česká spořitelna, a,s.
č. účtu: l381499339/0800
e-mail : promuzeum@email.cz

(dále jen ,,příjemce")

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je posk},tnutí účelové finanční podpory Z rozpočtu poskytovatele
ve formě dotace ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesát tisic korun českých),

2. Dotace je ve smyslu zákona č.32ol20ol Sb,, o finančni kontřole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona.
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1.

2.

3.

3. Na poskytovanou dotaci se váahuji ustanoveni § 22 zžkona č. 250/2000 sb.,

o rozpočto\.ých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšich pŤedpisů (dále jen
jako,,zákon č. 250/2000 Sb.").

IIL

výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

1. Posk}tovatel poskytne Z prostředků rozpočtu obce Krumvii příjemci dotaci maximálně
ve výši 80,000,- Kč (slovy: osmdesát tisic korun českých).

2. Plostředky dotace budou poukázány bankovnim převodem na účet piíjemce uvedený

v záhlaví této smlouvy jedtrorázovorr splátkou ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu této

smlor.tv1,

IV.

Podmínky použití dotacc a povinnosti příjemce

Přtemce se zavazuje použít prostředky na opravy a činnost (viz, přiložená žádost),

Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání pfostředků dotace zajejí hospodárné použití,

Příjemce je oplávněn využit prostředky z poskytnuté dotace v průběhrr kalendářního
roku 2023, tj, nejpozději do dne 31,12,2023. Prostředky dotace nelze použit

po uvedeném datu,

Příjemce unožní kontrolu pověřeným pracovníkťlm finančniho výboru obce KrumVíř, a

to jak po stránce věcného naplněni předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. Přijemce
je povinen předložit orgánům poskytovatele veškeťé potřebné podklady a informace

za účelem provedení kontroly použití a dodržení účelu při použiti plostředků dotace.

Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do dne 3l. 12, 2023 finanční vypořádání

dotace soupisem všech pťvotních dokladů prokazLrjících vznik uznatelných výdajů

na formuláři, ktelý je přílohou této smlouvy. Čerpání dotace doloží také kopiemi
dokladů,

Nejpozději ke dni uvedeném v čl. lV.. odstavec 5 je přijemce rovněž povinen vrátit

na účet posk}lovatele piípadnou nepoužitou část prostředků dotace.

Piíjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech Změnách, které by

mohly při vymáháni neoprávněně zadržených nebo použitých prostředků dotace zhoršit
jeho pozici věřitele nebo dobytnost pohledávky, Zejménaje příjemce povinen do 15 dnů

oznámit poskyovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu §talutámiho

zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace posk}tuje,

Vypoiádáni závazků k obci Krun,tviřje příjemce dotace povinen provést přednostně,

Přiiemce je povinen přiměřenou formou uvádět, že se předmětná akce či činnost

uskutečňuje za podpory obce Krumvíř,

Přúemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sidla, dotačního titulu a výše posk)tnuté

dotace-

4.

5.

6.

,1.

8.

9,

\
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10, Nedodřži-li příjemce povinnost vyplývající plo něj z této smlouvy nebo bude-li
po provedené kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem, na rrějž byla
poskytnuta, je poskytovatel oprávněn od této §mlouvy odstoupit písemným oznánrenlnr
doručeným piíjemci.

závěrečná u§tanoyení

1, Po piečtení této smlouvy sm]uvní strany prohlašuji a svými podpisy potvťzují, že všem
ustanovením této smlou\T porozuměly. že tato smlouva byla sepsára podle jejich pravé
a vážné vůle. že žádĎá ze smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tisni. že žádná
ze smluvnich stÉn podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.
V piípadě vzniku sporů budou t),to Ťešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvnich
stran.

2. Změna smlouvy je možná pouze pisenrnýnri číslovanými dodatky odsouhlasenýnri
oběma smluvními stťanami.

3, Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. z nichž každá smluvni strana obdrží
jedno vyhotovení.

4, Smlouva nabývá platnosti i ťlčinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvnín'i
stťanami.

V Krumvíři dne 2,1,2023 , llr,*r',í, d"" 4,,l,,?.a3

Za posk},tovatele

Doložka podle §41 zákona č.128l20005b.,

o obcích(obecní zřízení),Ve znění pozdějších předpi5ů

o uzavření veřeinoprávní dotační smlouvy

rozhodlo Zastupitelstvo obce KrumVíř na

sVém zasedání konaném dne 29.12.2022

usneseníín č.4o/22/z5

llllZ1lll{, 
<



Vyúčtovóní neinvesličního účelového příspěvku po§kyinulého

účel:

PoskylnUtý
příspěVek:

Dne: Dok od č,: Čóstko V Kč:

h z poskytnutého

LoslKo V Kc:Účei Vynoložených prostředků;

Čó§tko k finqnčnímu vypořódóní " nedočeípóno

víócenó čó§lko
(V přípodě dočerpóní
příspěVkU neVyplňUjte)

Dne: Doklod č,: óstko V Kč:

Příoho:
Kopie účetních doklqdů ce kem k5

Nó5lednou Veřejnopróvní finonční kontroloU bylo zjištěno, že poskytnUtý příspěVgk byl* nebyl*
Využil V soulodU s účelem. ke klerémU byl poskytnut,

Vyplní po§kytovoiel

VeřejnopróVní finonční kontrolo dle zókono č. 320/2oo2 sb,

VeřejnopróVní finonční kontro U provedl/oI
" Nehodícíse škriněie


