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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉFINANČNÍ
PODPORY Z ROZPOČTU OBCE
uzavřená podle zákona é. 89/2012 (občanský zákoník) mezi

Obcí Trojanovice na adrese Trojanovice 210, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Novotným,

IC: 00298514, DIČ:CZ00298514 bankovni spojeni: CSOB, a. s., č. účtu: 285074707/0300
(dálejen "obec")

., zastoupená/é ......................................
bankovní spojení: .......................... číslo účtu
(dále jen "příjemce podpory")

IC:

I.
Úvodní ustanovení
Obec je subjektem veřejné správy oprávněným v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků poskytovat veřejnou podporu.
Příjemce veřejné podpory je subjektem, jehož hlavní činností je.

II.
Předmět smlouvy
l) Zastupitelstvo obce Trojanovice na svém 11. zasedání konaného dne 29. 6. 2020,
usnesením 6. .... schválilo rozdělení grantů pro rok 2020 a poskytnout veřejnou finanční
podporu ve výši..................... Ke (slovy: ..................... korun českých)
na projekt "....................................... "na základěžádostize dne
Tyto prostředky musí být proúčtovány na:

2) Příjemce podpory se zavazuje poskytnutou dotaci využit ke stanovenému účelu,
uveřejněném v předcházejícím odstavci.
3) Příjemce podpory se zavazuje napsat v I. čtvrtletí následujícího roku článek do
obecních novin o přínosu organizace pro obec a občany Obce Trojanovice. V případě, že článek

nebudenapsána zveřejněn, je příjemce podpory povinen podporu vrátit.

ni.
Termín použití veřejné finanční podpory
Poskytnutá veřejná finanční podpora musí být použita nejpozději do 2. 12. 2020.

ř .

IV.
Způsob úhradyveřejné podpory
Podporabude poskytnuta po podepsánitéto smlouvy hotově/převodem na účet
., v. s. 00298514.

IV.
Veřejnosprávní kontrola
Příjemce podpory si je vědom, že je povinen strpět vykonání veřejnosprávní kontroly

dle žák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ze strany obce
prostřednictvím osoby nebo osob pověřených starostou obce. Přitom je příjemce podpory
povinen pověřené osobě předložit všechny požadované doklady, prokázat vynaložení dotace ke
stanovenému účelu a poskytnout nezbytnou součinnost.
Příjemce podpory provede vyúčtování grantů pomocí formuláře pro vyúčtováni finanční

podpory poskytnuté od Obce Trojanovice, která je součásti smlouvy (viz příloha č. l)
a vyplněnýformulář odevzdánejpozdějido 9. 12. 2020 na Obecním úřadu v Trojanovicích.
V případě, že budou zjištěny nedostatky v souvislosti s poskytováním podpory, zejména
nesplněním stanoveného účelu ze strany příjemce podpory, bude další poskytování veřejné

podpory obce okamžitězastaveno do doby odstranění zjištěnýchnedostatků. Přitom můžebýt
příjemci uložena sankce dle žák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, a nařizen odvod neoprávněně použitých veřejných prostředků.

V pnpadě,že příjemce podpory nezrealizujeúčel nebojej zrealizujepouze částečné,ke
kterému byla veřejná finanční podpora poskytnuta, je povinen nevyužité prostředky veřejné
finanční podpory vrátit naúčetobcenejpozdějido 31. 12. 2020, ve kterémmělbýt splněnúčel
podporovaný veřejnou finanční podporou.

Příjemce finanční podpory je povinen do 15 dnů oznámit Obci Trojanovice zahájení
insolvenčního řízení, vstup právnickéosobydo likvidace,změnustatutárního orgánunebojeho
člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla éi adresy.

V pnpaděvstupu právnickéosoby do likvidace,je příjemce povinen vrátit poskytnutou
částku finanční podpory obci do 30-ti dnů ode den účinnosti.

v.
Závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními žák. č. 128/2000 Sb., o obcích, žák.
Ď.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, žák. é. 320/2001
Sb., o finanční kontrole a žák. é. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění.

Smlouvaje sepsánave třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží obec a jedno příjemce
finanční podpory.
Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Trojanovicich dne

v ........................ dne

Mgr. Jih' Novotný

(za obec)

(za příjemce podpory)

