SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Městys Zlonice
se sídlem úřadu městyse náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
IČ: 00235172
zastoupená Zdeňkem Imbrem, starostou

(dále jen „příjemce“)
a
Obec Dřínov
se sídlem Dřínov 28
IČ: 00234346
zastoupená Mgr. Šárkou Kořánová, starostkou

(dále jen „poskytovatel“)

Článek I.
Účel dotace
1.1.

Účelem dotace poskytované na základě této smlouvy je finančně přispět příjemci na zajištění
udržitelnosti chodu pobočky České pošty ve Zlonicích a za tím účelem na koupi budovy České pošty
na adrese Komenského 98, 273 71 Zlonice (dále jen „akce“). Příjemce není oprávněn poskytnuté
prostředky použít k jinému účelu.

Článek II.
Předmět smlouvy
2.1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v níže sjednané výši a příjemce
se zavazuje poskytnuté prostředky použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti
plynoucí pro něho z této smlouvy.
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Článek III.
Výše dotace
3.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 120 000 ,- Kč.

3.2.

Uvedená částka bude poukázána na účet příjemce č. 0388160309/0800, a to v měsíčních splátkách
vždy k 1. dni daného měsíce, dohromady tedy 60 splátek.

3.3.

V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá
všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové
finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 123-1370100257/0100 vedený
u Komerční banky a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich
vrácení.

Článek IV.
Časové užití dotace
4.1.

Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem dle této smlouvy jsou k použití do 60ti měsíců od
uzavření této smlouvy.
Článek V.
Vyúčtování

5.1.

Po ukončení realizace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30.4. 2027 finanční vypořádání dotace.

5.2.

Vypořádání bude provedeno formou kopií písemností dokládajících použití dotace, včetně kopií
výpisů z účtu příjemce.
Článek VI.
Další povinnosti příjemce

6.1.

Příjemce se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech
týkajících se naplňování účelu této smlouvy, které mohou mít vliv na práva a povinnosti smluvních
stran z této smlouvy, zejména ustoupení od záměru realizovat akci, na niž má být poskytnuta dotace.
Článek VII.
Kontrola

7.1.

Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět u příjemce kdykoliv
kontrolu dodržování této smlouvy, zejména kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků.
Příjemce se zavazuje provedení kontroly poskytovateli umožnit a poskytnout mu k tomu veškerou
potřebnou součinnost a veškeré poskytovatelem vyžadované účetní a jiné doklady.
Článek VIII.
Sankce

8.1.

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti podle této smlouvy je porušením rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
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znění pozdějších předpisů, za které je poskytovatel ze zákona povinen uložit příjemci odvod do svého
rozpočtu ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
9.1.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským
zákoníkem.

9.2.

Poskytnutí dotace, resp. uzavření této smlouvy, bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dřínov
č. 32.8 ze dne 28.2.2022.

9.3.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovateli může vzniknout povinnost tuto smlouvu a popř. další
související dokumenty zveřejnit či poskytnout třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., 250/2000 Sb. či
jiných právních předpisů. Osobní údaje fyzických osob uvedené v této smlouvě či získané v souvislosti
s touto smlouvou zpracovávají smluvní strany výlučně za účelem plnění této smlouvy, plnění svých
právních povinností a pro účely ochrany svých oprávněných zájmů, a to pouze po dobu nezbytně
nutnou.

9.4.

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání,
že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Mgr. Šárka
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