Digitálně podepsal
Václav Bernard
Datum: 27.06.2016
10:02:11 +02:00

Městys Všeruby

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby
uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
dle § 10a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
č. x/2017
Poskytovatel dotace: Městys Všeruby
Se sídlem: Všeruby 77, 345 07 Všeruby
Zastoupený: Václavem Bernardem, starostou
IČ: 00253871
Bankovní spojení: 3027321/0100
(dále jen „poskytovatel“)
Příjemce dotace:

xxx
Se sídlem: xxx
Zastoupený: xxx
IČ: xxx
Bankovní spojení: xxx
(dále jen „příjemce)

uzavřeli následující smlouvu:
I.
Na základě podané žádosti ze dne xx.xx.2017, č.j. xxx/2017 se poskytovatel na základě této
smlouvy zavazuje poskytnout příjemci finanční dotaci z rozpočtu městyse Všeruby (dále jen
„dotace“) ve výši xxx,-- Kč, slovy: xxx korun českých.
Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci hotově, a to nejpozději do 30
dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
II.
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace, kterou lze čerpat na ……………
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III.
Příjemce se zavazuje projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do XX. XX. 2017.
Příjemce je povinen nejpozději do XX. XX. 2018 předložit poskytovali vyúčtování dotace.
Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce fotokopiemi účetních dokladů a
fotokopiemi výpisů z bankových účtů.
IV.
Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany poskytovatele ve věci účelovosti čerpání
poskytnuté dotace.
V.
Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního spojení kterékoli ze
smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě
změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
VI.
Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
VII.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
VIII.
Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem městyse:
x Zastupitelstvo x Rada městyse Všeruby
Datum jednání a číslo usnesení:
xx.xx.2017, č. usnesení: xx/2017

Ve Všerubech dne:
Za poskytovatele

Ve Všerubech dne:
Za příjemce

…………………………………………
Václav Bernard
starosta městyse Všeruby

……………………………………….
xxxxxxx xxxxxxx
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