Veřejnoprávní smlouva č. 01/2017
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Maršov č. 05/02/17, ze dne 28. 02. 2017
a žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Horní Maršov, ze dne 05. 01. 2017, uzavírají níže
uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu
Obec Horní Maršov
Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov
zastoupená: starostou obce Ing. Pavlem Mrázkem
IČ: 00277878
DIČ: CZ00277878
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 2322601/0100
(dále jen poskytovatel)
a
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
Sídlo: Horská 175, 542 26 Horní Maršov
zastoupené: RNDr. Jiřím Kulichem, ředitelem
IČ: 601 53 016
Plátce DPH
číslo účtu: 272921823/0300
(dále jen příjemce)
Účel poskytnutí dotace
Účelem poskytnutí dotace je příspěvek ve výši 64.000,- Kč na (za účelem uspořádání akce
Masopust v Horním Maršově dne 11. 2. 2017 částka 2.000,- Kč, za účelem uspořádání
akce Den Země v Horním Maršově dne 22. 4. 2017 částka 18.000,- Kč, za účelem
uspořádání akce Festival DOTEKY v Horním Maršově dne 17. 6. 2017 částka 35.000,- Kč,
za účelem uspořádání akce Bramborová neděle v Horním Maršově dne 17. 9. 2017 částka
2.000,- Kč, za účelem uspořádání akce Martinská slavnost v Horním Maršově dne 11. 11.
2017 částka 1.000,- Kč, a za účelem uspořádání akce Vánoční pobejtek v Horním Maršově
dne 16. 12. 2017 částka 6.000,- Kč).
Platební podmínky
Poskytovatel vyplatí uvedenou částku na základě této smlouvy příjemci dotace převodem
na účet příjemce č. 272921823/0300.
Příjemce se zavazuje, že tuto finanční částku použije výlučně k účelu uvedenému ve
smlouvě.
Obecnímu úřadu v Horním Maršově bude nejpozději do 15. 1. 2018 předloženo vyúčtování
dotace. K vyúčtování je nutno doložit fotokopie shodné s originály účetních dokladů

(popřípadě kopie výpisu z bankovního účtu).
Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část v případě, že projekt nebude realizován nebo
bude realizován jen částečně. Vrácená část dotace bude odpovídat poměru nezrealizované
části projektu.
V případě, že nebudou splněny podmínky této smlouvy, je povinen příjemce na výzvu
poskytovatele dotaci vrátit do 60 dnů od doručení výzvy na uvedený účet poskytovatele.
Veřejnoprávní kontrola
Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o finanční kontrole), se všemi právními důsledky s tím spojenými.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole
provedení veřejnoprávní kontroly.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po
podpisu smlouvy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.
Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem a datem.
Ujednání, která nejsou řešena touto smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku.
V Horním Maršově dne 13. března 2017

Za poskytovatele:

Za příjemce:

