
č.smlottvy 2/2022

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace

uzaviená dle § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
.ozpočtů a § 159 a násl, zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád na základě usnesení č.37 /2I/ Z4
Zastupitelstva obce Krumviř ze dne 11.12.2021 ve smyslu par.85 písm,c)zákona
č.128/2000Sb,_ o obcích

L
smluvní strany

1.obec Křumvíř
zastoupená : Jaroslavem Komosným,starostou
Krumvíř č.l84_ 691 7]]

Ičo 00283282
DIČ CZO0283282
bantovní spojeni: KB Břeclav, č.ú.: 592565l/0l00
kontaktní osoba: Hana Jakubčíková. účetní obce
tel,:519419321
e-mail :podatelna@kumvir,cz

(dále jen posk},tovatel)

2.Spolek PRO MUZEUM
IGumviř 2l3
zastoupený :

paní Mgr.věrou Colledani, Krumviř 207
ICO:228 38 7l6
bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s. pobočka Klobouky u Brna
č.účtu: 139 571 43l910800

(dálejen příjemce)

TI

Předmět smIourT

l.Předmětem smlouvyje posk}tnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu po§kytovatele
ve formě dotace výši 60 000,-Kč na činnost spolku a provozní výdaie muzea KNmvíř č.p, 2l3

2.Dotaceje ve smyslu zákona č.320/200l Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně někteťých Zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona.



3.Na posk)tovaúou dotaci se vztahují ustanoýeni §22 z. č.250/2000sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtťl, ve znční pozdějšich předpisů

III.

Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

l.Posk},tovatel posk}tne z prostředků rozpočtu obce Krumvíi příjemci dotaci maximálně ve
výši 60, 000,-Kč slovy:šedesáttisíc--

2,Pťostředky dotace budou poukázány bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvyjednolázovou splátkou ve lhůtě do 30dnů ode dne podpisu této
smlourry.

Iv,
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

1 .Příjemce se zavazuje použít prostiedky na činnost spolku a provoz muzea budova č.p.213 .
(viz.žádost o dotaci vyhotovená dne 10.12.2021)

2,Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace zajejí hospodářné použití.

3.Příjemceje oprávněn využit prostředky z poskytnuté dotace v průběhu kalendáiního roku
202l ,ú.nejpozději do 30.12,2022. Prostředky dotace nelze použit po uvedeném datu,

4.Přťemce umožní kontrolu pověřeným pťacovníkům finančního výboru Obce Krumviř,
a tojak po stránce věcného naplněni předúětu smlouvy, tak po stránce finanční.Piíjemce je
povinen předložit orgánům poskytovatele veškeré potřebné podklady a informace za účelem
provedení kontroly použití a dodržení účelu při použití prostředků dotace.

5.Přijemce předloží poskltovateli nejpozdčji v terminu do 30.12,2022 finančni vypořádáni
dotace soupisem všech ích dokladů prokazuiicívznik uznatelnÝch vÝdaiů na

smlouv dotace doloží také ko dokl

6.Nejpozději k teminu uvedeného v čI.IV. odts,5 je přijemce rovněž povinen vrátit na účet
posk}.tovatele případnou nepoužitou část prostiedků dotace,

7.Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách , které by mohly
při vymáhání neoprávněně Zadržených nebo použitých prosťedků dotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dobytnost pohledávky,Zejménaje příjemce povinen do 15dnů oznámit
posk),tovateli svůj případný zánik,transformaci,sloučení, změnu statutámiho zástupce apod,,
či Zněnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.vypořádání závazků k obci
Krumvii je příjemce dotace povinen plovést přednostně,

8,Příjemce je povinen přiměřenou fomou uvádět,že se předmětná akce či činno§t
uskutečňuje za podpory Obce Krumvíř.

9,Příjemce souhlasi se zveiejněnim svého názvu,sidla,dotačního titulu a výše posk}tnuté
dotace.

l0.Nedodrží-li příjemce povinnost vyplývající pro něj ztéto smlouvy nebo budeJi po



provedené kontrole zjištěno,že dotace není čerpána v souladu s účelem, na nějž byla
posk),tnuta, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámenim
doručeným piíjemci.

V,
sankční podmínky

1.V případě, že přijemce newáti převodem na účet posk},tovatele dotaci, čijejí
část,nepoužitou či použitou v rozpolLl s touto smlouvou, považují §e t}to plostředky
za zadržené ve smyslu zákona č,250/2000Sb,Přijemce je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátit t},to zadržené prostředky včetně penále ve výši lpromile zadržovaných
prostředků za každý den prodlení ode dne následujiciho po termínu stanoveném v čI.Iv.odst,
5 této smlouvy do dnejejich opětovného připsáni na účet poskytovatele, nejvýše však do
částky zadržených prostředků.

2,v případě neoprávněného použití dotace nebojejí částije přijemce povinen posk},tnutou

dotaci,případně jeji čtíst, k niž se neoprávněné použití vztahuje vrátit na účet poskytovatele
včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých pro§tředků , nejvýše však
do výše částky neoprávněně použitých prostředků, Prostředky se považuji za neopráVněně
použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou,

3.V případě, že poskytovatel odstoupi od této smlouvy podle čl lv. odst. 10.této smlouvy,
považují se veškeré finanční plostředky poskytnuté do doby odstoupení za neoprávněně
použité nebo zadržené ve smyslu zákona č,250/2000Sb.Příjemceje v takovém připadě
povinen veškeré posk},tnuté peněžní prosťedky poskytovateli vrátit do 15dnů po doručení
odstoupení a zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků za každý den uplynulý ode dne ,kdy byly připsány na účet příjemce,
do dne jejich opětovného přip§ání na účet poskytovatele,nejvýše však do výše čá§tky
neoprávněně použitých prosťedků.

4.Pokud piíjemce poruší jakoukoli povinnost vyplývajicí pro něj z této smlouvy, je poVinen
uhladit smluvní pokutu ve výši 20% z částky uvedené v čl,lllodst. 1 této smlouvy.Tím
není dotčeno plávo poskytovatele na náhradu škody, Příjemceje povinen uhradit
posk),tovateli tuto smluvní pokutu na základě výzvy ve lhůtě stanovené ve výzvě. ve výzvě
posk),tovatel rovněž označí povinnost,ktelá by|a porušena.

5.Veškeré platbyjako důsledky porušeni závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet posk}lovatele ,uvedeného v záhlaví této smlouvy,

VL
závěrečná u§tanoyení

1.Po přečtení této smlouvy smluvni stany prohlašuji a svými podpisy potvrzují, že všem
ustanovením této smlou\y porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podlejejich pravé
a vážné v]ůle , že žádná ze smluvních stlan neuzavírá tuto smlouvu v tísni,že žádná ze
smluvních stan podmínky této smlouvy nepovažuje plo sebe za nápadně nevýhodné,
V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran,

2.Změna smlouvyje možná pouze pisemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma



smluvními stranami,

3. Tato smlouva se vyhotovrrje ve dvou stejnopisech , z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.

4.Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,

V Krumvíři dne 5,1,2022 v Krumviři dne 4!,,/. LaZZ

za posk},tovatele

Oo ložká podli ustánovéni§iíiiárona
č,128/2000sb., o obcích (o becn í zřízen í)

Ve znění pozdějších předpjsů o uzavření

ve řejnoprávn í dotaění smlouvy
rozhodlo zastupitelstvo obce KrumVíř na

svém zasedání konaném dne 17,12,202L

usneseníín t.37 /zL/u

Za pllemce



ílohq k veřeinopróvní smlouvě o Doskylnulí doloce

Vyúčlovóní neinvestičního účelového příspěvku poskylnulého

Orgonizoce:

úče:

PoskytnUtý
příspěVekI

Dne: Doklqd č.: Čóstko V Kč:

Přehled ů hrqzených Z poskytnUtého pílspěvku

Účel Vyno ožených prostředků: (-osTKo V Kc:

Čóstko k íinončnímu vypořódóní - nedočerpóno

vrócenó čóstko
(V přípodě dočerpóní
příspěVkU neVyplňUjte)

Dne I Doklod č.I LosTKo V Kc:

Přílohq:
Kopie účelních doklodů - celkerí] ks

zao izoci
Vyp ní porkylovoie

VeřejnopróVnífinonční konlrolq dle zókono č. 320/2002 sb.

NóslednoU VeřejnopróVní finonční konlroloU bylo zjištěno, že poskytnUtý pří5pěVek byl' nebyl*
využi,t V sou odu s účelem, ke kterému by poskytnut,

DneI

VeřejnopróVní f inonční kontrolU proVedl/q:
" Nehodící5e škrlněle


