Smlouva o poskytnutí příspěvku
podte § 10a a nás[. zákona Z5Ol2000 Sb., o rozpočtových pravidtech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisŮ (dáte jen ,,Zákon")

Poskytovatel: Obec Radim
' Radim 6
Sídto:
lČo:
00235661
Čístobankovního účtu:6028151 /01 OO
Jednající
Martin Sýkora
(dáte jen,,Poskytovatel")

a

Příjemce:
Viktoria Radim, z.s.
Sídto:
Radim
lČo:
14800365
Čístobankovního účtu:262867675/0300
Jednající:
Dušan Hrabal
1.

Preambu[e
Tato smtouva upravuje podmínky poskytnutí příspěvku a práva a povinnosti
smluvních stran.
Příspěvkem se rozumí peněžníprostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele
Příjemci na účetstanovený v bodě 3. této smlouvy.
2.

Výše příspěvku a úhrada
Cetková výše příspěvku činí250.000,00 Kč. Zdrojem krytí příspěvku je v ptné výši
rozpočet poskytovatele.
příspěvek bude příjemci vyplacen jednorázově v ptné výši na bankovní účetčístodo
30.6.2020, po předložení vyúčtovánípříspěvku z minulého roku
3.

účetdotace
Příspěvek se poskytuje na uhrazení provozních náktadů Viktoria Radim, z.s.
4.

Termíny realizace
Termín realizace průběžněpo cetý rok2020.

5.

Výdaje hrazené z dotace
Finančníprostředky smí být použity pouze na provozní náktady.
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z příspěvku finančníprostředky
jiných veřej ných rozpočtů.
6.

Finančnívypořádání dotace
je
povinen do 30.6.2021 předtožit finančnívypořádání dotace. Příjemce
Příjemce
předtoží poskytovateli origináty doktadŮ, které jsou hrazeny z příspěvku. Dáte
příjemce předtoží soupisku dokladŮ, které jsou hrazeny z dotace. Pokud příjemce
nevyužije všechny prostředky příspěvku, je povinen nevyčerpanou část příspěvku
vrátit poskytovateti. Nevyužitéprostředky příspěvku vrátí příjemce na bankovní
ÚČet poskytovatele ČÍslo:602815110100 nejpozději dne 31.12.2020. Prostředky se
považujíza vrácené dnem připsání na bankovní účetposkytovatele.
7.

Datšípodmínky poskytnutí dotace
U veškerých výdajŮ hrazených z prostředků příspěvku musí býtz doktadů zřetetný
úče[,na jaký mají být prostředky vynaloženy.
Příjemce je povinen informovat poskytovatete o veškerých změnách, které mohou

mít vliv na poskytnutí tohoto příspěvku.
Příjemce je povinen řádně uchovávat originát Smlouvy včetně jejích případných
dodatkŮ a její přítohy, veškeréorigináty účetníchdoktadů a datšídokumenty po
dobu 10 let od ukončenífinancování. Doktady budou uchovány způsobem uvedeným
v zákoně č.563l1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č.
49912004 Sb. o archivnictví a spisové stužbě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Příjemce je v této thŮtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům
poskytovatele přístup k veškerédokumentaci, související s poskytováním příspěvku
8.

závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva smí být měněna pouze písemnými čístovanýmidodatky.
Smtouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdržíjeden
výtlsk.
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