Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby
číslo 00 / 2020

Smluvní strany
Obec Kunčice pod Ondřejníkem,
Sídlo: PSČ 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569
IČ: 00296856
Statistická právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupena: Mgr. Michaelou Šebelovou, starostkou obce
Bankovní spojení: ČS, a.s. Frýdlant n. O., č. účtu 1682010349 / 0800
jako poskytovatel dotace
a
Název:
Sídlo:
IČ
statistická právní forma:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
jako příjemce dotace
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na sociální služby.

Článek I.
Úvodní ustanovení
Na základě žádosti … ze dne 00.00.0000 (č.j. Kunc … / …) o poskytnutí neinvestiční dotace,
rozhodla rada obce Kunčice pod Ondřejníkem usnesením č. 00/2000/00 dne 00.00.2000
o poskytnutí dotace ve výši 00.000,- Kč (slovy: korun českých) z rozpočtu obce na rok 2020
v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 128 / 2000 Sb., a z.č. 250 / 2000 Sb., v platném
znění.
Článek II.
Účel, doba, výše a vyplacení dotace
1. Účelem neinvestiční dotace je … Doba dosažení účelu dotace je do 31.12.2020.
2. Poskytovatel se zavazuje za shora uvedeným účelem poskytnout dotaci ve výši 00.000 Kč,
a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele dotace číslo 1682010349 / 0800

na účet příjemce dotace: … do 00.00.2020.
3. Příjemce dotace je povinen použít dotaci jen k účelu uvedenému v článku II, odst. 1,
za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
Článek III.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli dotace vyúčtování neinvestiční dotace
formou soupisu účetních dokladů s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů
za rok 2020. Originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci příjemce označí číslem
smlouvy a uvede formulaci “Financováno z rozpočtu obce Kunčice p. O.” a výši použité
dotace v Kč. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace nejpozději do 31.1.2021. Příjemce
dotace společně s vyúčtováním dotace odevzdá fotokopie všech originálů dokladů (faktura,
výpis z účtu, pokladní doklad a jiné) a originály výše uvedených účetních dokladů současně
předloží ke kontrole (pro ověření jejich platnosti).
2. V případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která
poskytovatele dotace opravňuje dotaci či její část odejmout, zejména pokud se ukáží poskytnuté
údaje nepravdivé nebo využití dotace nebude v souladu s účelem uvedeným v článku II. této
smlouvy, je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit. Poskytovatel dotace může
dále od této smlouvy odstoupit, jestliže příjemce dotace nepředloží vyúčtování dotace ve lhůtě
a způsobem dohodnutým v odstavci 1 shora.
3. Odstoupení doručí poskytovatel dotace příjemci dotace, který je povinen na odstoupení
přistoupit. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit celou nebo
část dotace na základě písemné výzvy poskytovatele dotace, a to nejpozději do dvou týdnů
od data odstoupení od smlouvy, a to na účet poskytovatele dotace.
4. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli
dotace na účet číslo 1682010349 / 0800 nejpozději do 28.2.2021.
5. Pokud dojde po dobu trvání této smlouvy na straně příjemce dotace ke změně podmínek,
za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce dotace povinen toto neprodleně oznámit písmeně
poskytovateli dotace.
6. Pokud dojde po dobu trvání této smlouvy na straně příjemce dotace k přeměně nebo zrušení
právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce dotace vrátit část nevyčerpané dotace
neprodleně před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby. Rozhodným dnem,
kdy již nemůže příjemce dotace čerpat dotaci je den, kdy bylo započato s procesem přeměny
nebo den předcházející dni vstupu do likvidace.
7. Příjemce dotace souhlasí s tím, že poskytovatel dotace je oprávněn provést kontrolu účetních
dokladů v takovém rozsahu, aby mu bylo umožněno posoudit, zda je tato smlouva dodržována,
a to po předchozím písemném oznámení o termínu provedení kontroly.
8. Příjemce dotace souhlasí s tím, že poskytovatel dotace bude zpracovávat jeho údaje v souladu
s obecně závaznými právními předpisy v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném
znění, a to pro účely této smlouvy a pro účely informování veřejnosti a bude-li dle příslušného
právního předpisu zapotřebí smlouvu zveřejnit, souhlasí příjemce dotace s jejím zveřejněním.
Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Spory, které vzniknou z této smlouvy či v souvislosti s ní, bude řešit Krajský úřad
Moravskoslezského kraje v Ostravě.
2. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, obsah smlouvy
byl mezi nimi projednán, ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě
prohlašují, že těmto rozumí a že neobsahují překvapivá ujednání a jsou si vědomi všech práv a
povinností, jež z této smlouvy vyplývají, což potvrzují svým podpisem.
3. Příjemce prohlašuje, že služby (činnosti) podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
…, dále jen “pověření”) dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
4. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje
a poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel dotace
a jedno příjemce dotace.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne

-----------------------------Poskytovatel dotace

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne

------------------------------------Příjemce dotace

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

O uzavření této Veřejnoprávní smlouvy č. 00 / 2020 rozhodla Rada obce Kunčice pod
Ondřejníkem na svém zasedání konaném dne 00. 00. 2020, usnesením č. 00/2020/0.
Kunčice pod Ondřejníkem dne

.................................................................................
Mgr. Michaela Šebelová, starostka obce

