OBEC TOUŠICE
zastoupená starostkou obce Hanou Pazderovou
Toušice 16
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
IČ 00235784
Bank. spojení: 11222151/0100
dále jen o b e c

a
...............................................
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
dále jen p ř í j e m c e

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. 1/2021
čl. I
Obec Toušice poskytuje příjemci neinvestiční dotaci určenou na zajištění činnosti
pečovatelské služby. Dotace se poskytuje pro rok 2021 v celkové výši ……… Kč, slovy:
……… korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne ……. 2021.
čl. II
Příjemce dotace se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky výhradně na zajištění
pokrytí níže uvedených neinvestičních výdajů.
Neinvestiční výdaje na rozvoj sociální a pečovatelské služby.

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci lze čerpat na níže uvedené položky:
-

Výdaje spojené s činností a poskytováním sociální a pečovatelské služby

2. Nepřevádět dotaci na jiné právnické nebo fyzické osoby.
3. Vyúčtování musí obsahovat kopie dokladů způsobilých výdajů a prokazujících použití
dotace na sociální a pečovatelské služby v obci Toušice a Mlékovice.
4. Vyúčtování dotace bude provedeno ke 31.12. příslušného roku.
5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 31.12.2021.
6. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému
než sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení
jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných
prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na
účet obce, a to do 10 dnů poté, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu
dodržování podmínek čerpání a užití dotace.
7. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
promile z částky odvodu /neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků/ za každý
den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné
žádosti brán zřetel.
čl. III
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Obce Toušice dne ……. usnesením č. …. a schváleno …………………..
dne…………usnesením č.…………
čl. IV
Tato smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a
dvě vyhotovení obdrží příjemce. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V ………………….. dne……………….

.........................................................
příjemce

.........................................................
poskytovatel

