OBEC LOCHOUSICE
Lochousice 75, 330 23 Nýřany
__________________________________________________

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lochousice
č. …./2021
uzavřená podle § 1724 – 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 9 odst. 1 a §10a až 10d zákona
č. 24/2015 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
(dále jen „poskytovatel“)

Obec Lochousice
Lochousice 75, 330 23 Nýřany
00572918
Komerční banka, a.s.
31921371/0100
Lucií Opavovou, starostkou obce

a
Příjemce:
Adresa sídla, trvalého bydliště:
IČ, datum narození:
Bnkovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lochousice (dále jen „dotace“).
Článek II.
Předmět smlouvy a účel dotace
1)
2)

Obec Lochousice jako poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši …… .- Kč (slovy: ………).
Dotace bude použita na účel: ………………….
Článek III.
Platební podmínky

1)
2)
3)

Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel poskytne příjemci dotaci dle článku II. bodu 1) této
smlouvy nejpozději do 30 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
Dotace bude vyplacena …………….

OBEC LOCHOUSICE
Lochousice 75, 330 23 Nýřany
__________________________________________________
Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1)

Příjemce na základě této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
a dobou dosažení účelu dle čl. II. bodu 2) této smlouvy a s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

2)

Dotace nebude poskytnuta v případě, že:

3)

4)
5)
6)

a) použití dotace bude v rozporu s platnými předpisy
b) příjemce bude jednat proti zájmům poskytovatele, nebo poškodí jeho dobrou pověst.
Příjemce bere na vědomí informační povinnost poskytovatele vůči veřejnosti a souhlasí se
zveřejněním této smlouvy místně obvyklým způsobem v případě poskytnutí dotace nad 50.000.Kč.
V případě, že nedojde k použití dotace v souladu s účely nebo nedojde k dodržení doby dosažení
účelu dotace zaviněné příjemcem, je tento povinen vrátit plnou výši prostředků poskytovateli.
příjemce bere na vědomí, že užití dotace v rozporu s touto smlouvou může být postihováno jako
trestný čin úvěrového podvodu podle § 250 b) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění.
Obec má právo provést kontrolu využití účelové dotace a příjemce se zavazuje umožnit provedení
kontroly zástupcem či pracovníkem Obce Lochousice.
V.
Ostatní ujednání

1)
2)
3)
4)

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich každý má povahu originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením č. …. z jednání ZO č.j. …….… ze dne ……… a
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu obce Lochousice 2021.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lochousicích dne ……

………………………………….
příjemce

………………………………….
pí Lucie Opavová
starostka obce Lochousice

