Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
IČ:00360589 se sídlem Chomutov, Palackého 4995/85
č. ú. 5830441/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.
( dále jen „příjemce")
a

Město Mašťov
Mašťov, Náměstí 80, PSČ 430 56
IČ: 00262021
č. ú.4221441/0100 vedeného u Komečrní banky, a.s.
zastoupená v této věci JUDr. Drahomírou Novákovou, starostkou města
( dále jen „poskytovatel")
(ve smlouvě společně dále jako „smluvní strany")
tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
ve smyslu ustanovení§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „Smlouva")
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace, a to na základě příjemcem podané individuální
žádosti. Účelem poskytnutí dotace je zkvalitnění knihovního fondu výměnných souborů.
Takto vymezeného účelu bude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 31.12.2022.

II.
Výše dotace
Příjemci je ve smyslu čl. I této Smlouvy poskytována dotace ve výši 5 000,- Kč (slovy:
pěttisíc korun českých). Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu
s účelem poskytnutí dotace uvedeným v čl. L'této Smlouvy.

III.
Platební podmínky
Poskytovatel dotace uvolní dotaci ze svého rozpočtu na účet pnjemce dotace uvedený
v záhlaví smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však

do dne 30.09.2022.

IV.
Práva a povinnosti příjemce dotace
1. Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny účelu, pro který byla dotace poskytnuta,
jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této Smlouvy.
3. Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
4. Po splnění účelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finanční
vypořádání dotace, a to nejpozději do dne 31.01.2023. Nejpozději k tomuto termínu je
příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví této
Smlouvy, případnou nepoužitou část peněžních prostředků z poskytnuté Jotace. Příjemce
doloží vyúčtování soupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, které se
vztahují k účelu přidělení dotace.
5. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli, že dojde kjeho přeměně nebo zrušení. O uvedeném je
příjemce povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy se o
takovéto změně dozvěděl.
6. Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele.
7. Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačních údajů
uvedených v záhlaví zveřejněna na úřední desce poskytovatele dotace.

v.
Finanční kontrola
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla příjemci dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle
čl. 5.1 této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace
v souladu s jejím účelem.
VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný v čl. I.
této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, nebo poruší některou

z povinností uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení W zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
VII.
Závěrečná ustanovení

I.Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obsah této Smlouvy může být měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného ustanovení Smlouvy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sepsána v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, na důkaz čeho připojují svoje podpisy.

V Chomutově dne .. ~!:.!:.~

.

V Mašťově dne 30.5.2022

poskytovatel
Chomutovská knihovua,
příspěvková organizace
Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589

@

MĚSTO MAŠŤOV
Náměstí 80
431 Si Mašťov
IČO: 00262021

