
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU OBCE DOUDLEBY

Obec Doudleby
IČ 00 24 48 13
se sídlem Doudleby 6, PSČ 370 07
zast. Zdeňkem Šmídem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

íslo účtu: 7426231/0100

(dále jen „poskytovatel“)

Marta Pětivoká
Nar. 9.2.1960
Doudleby,  Straňany 32
37007 Č. Budějovice

(dále jen „příjemce“)

uzavírají  v souladu  se  zákonem  č.128/2000  Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákonem 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů  a podle § 159 
a násl.  zákona č.500/2004 Sb.,  správního řádu ve znění pozdějších předpisů  a v návaznosti  na příslušná 
ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku t u t o

veřejnoprávní smlouvu a poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Doudleby číslo 
3/2016

I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel  poskytne  příjemci  za  podmínek  uvedených  v této  smlouvě,  na  základě  rozhodnutí 
zastupitelstva  obce  Doudleby   č.  11/2  ze  dne  28.12.2015,  účelově  vymezenou   dotaci  z rozpočtu 
poskytovatele.

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se dotaci použít pouze v souladu s touto smlouvou, žádostí příjemce 
a veškerými dotčenými právními předpisy.

II.
 Účel dotace

1. Poskytovatel  poskytuje  příjemci  neinvestiční  dotaci  za  účelem úhrady nákladů na opravu domu po 
požáru a odstranění škod na domě. 

2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 01.01.2016 - .31.12.2016.
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III.
 Výše a způsob poskytnutí dotace

1. Výše dotace činí 80 000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši dle odstavce 1 tohoto článku . Poskytovatel 
bude proplácet náklady na opravu domu a odstranění škod na domě na základě předložených faktur, a to 
v hotovosti.

3. Finanční  prostředky  z  dotace  je  příjemce  oprávněný  použít  na  úhradu  nákladů  vztahujících  se  ke 
stanovenému účelu dotace vzniklých v období 01.01.2016 do 31.12. 2016.

4. Finanční prostředky z dotace nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů 
prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle této smlouvy a v souladu s pravidly účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků.

2. Příjemce se zejména zavazuje:
 nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, 
 realizovat podporovaný účel dotace vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost,
 naplnit účelové určení dotace dle této smlouvy,

3. Příjemce se zavazuje, že doklady prokazující využití dotace neuplatní vůči jinému finančnímu zdroji.

4. Příjemce  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  10ti  dnů  od  okamžiku  změny 
informovat  písemně  poskytovatele  o  všech  změnách  týkajících  se  identifikace  příjemce  dotace  a 
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.

V. 
Finanční vypořádání dotace

1. Finanční kontrola bude vykonávána průběžně po předložení faktur prokazujících využití dotace. 

2. Příjemce bere na vědomí skutečnost, že poskytovatel je povinen při neplnění podmínek této smlouvy 
nařídit vrácení dotace   a zároveň uložit příjemci sankci, a to až do výše 100 % poskytnutých peněžních  
prostředků.
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VI. 
Závěrečná ujednání

1. Tato  smlouva  může  být  změněna  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  oprávněnými  zástupci 
smluvních stran.

2. Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními normami 
českého právního řádu.

3. Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  1  vyhotovení  obdrží 
poskytovatel a 1 příjemce.

4. Tato veřejnoprávní smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne 
zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup na adrese: www.doudleby.com

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli.

6. O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Obce Doudleby dne 28.12.2015, 
číslo usnesení 11/3.

V Doudlebech dne…………………………… V Doudlebech dne……………..

Poskytovatel: Příjemce:

…………………………………………… ………………………………………
Za Obec Doudleby Za ....
Zdeněk Šmíd, starosta obce ................................
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