Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ust.
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami:
2. I. Smluvní strany
l. Obec Všeradov
Všeradov
539 01 Hlinsko

Zastoupená: JUDr. Lubošem Mikeškou - starostou obce
IČ: 00271209
Bankovní spojení: Flo banka a. s.
Č. účtu: 8555/2010
jako poskytovatel

2. Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí l
539 23 Hlinsko
Zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČ: 00270059, DIČ: CZ00270059
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Hlinsko
Č. účtu: 33628531/0100

jako příjemce

II. Předmět smlouvy

Obec Všeradov se zavazuje, na základě usnesení Zastupitelstva obce Všeradov ze dne
29. 3. 2017, č. 1/2017/13, poskytnout městu Hlinsku dotaci ve výši 10.000 KČ (slovy: deset
tisíc korun českých), které budou použity na úhradu nákupu kontejneru - ATYP (rozměry
4200 x 1920 x 2100/2200 mm). Dotace bude využita pro účel uvedený v této smlouvě,
nejpozději do 31. 12. 2017.
Dotace bude poukázána poskytovatelem dotace do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy na
účet příjemce na č. ú.: 33628531/0100.

III. Závěrečná ustanovení

l. Příjemce dotace se zavazuje umožnit kontrolním orgánům obce Všeradov kontrolu
účetních dokladů, týkajících se použití prostředků z rozpočtu obce pro účel stanovený
touto smlouvou, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
2. V případě, že poskytnutá dotace bude použita k jinému účelu, než pro jaký byla
poskytnuta nebo nevyužita, zavazuje se ji příjemce vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne
doručeni výzvy k vrácení dotace a to na účet poskytovatele.
3. Poskytovatel neurčuje kromě shora uvedeného účelu příjemci žádné podmínky při
použití dotace.
4. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povinna v případě své přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací toto neprodleně oznámit poskytovateli.
5. Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně se souhlasem obou smluvních stran, formou
číslovaných písemných dodatků.
6 . Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží poskytovatel a
jedno vyhotovení příjemce.

Podpisy smluvních stran:
Všeradov dne ,n. J;
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""""-- - JUDĚ Luboš Mikeška
starosta obce
"era«ov

Hlinsko dne 26. 4. 2017

Schváleno Radou města Hlinska dne 24. 4. 2017,
usnesením č. 42/2017.
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Všeradov 39, 539 Ul Hiuisko
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Miroslav krcil, ĹJlj
starosta města
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