
Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí neinvestiční dotace  
č................../ 2019 

 

uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

 

Obec:.......................... 

IČ: ......................... 

Č.ú.: ............................ 

zastoupený starostou obce ............................ 

na straně jedné  

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

Wilsonova 599, 274 01 Slaný 

IČ: 24828815 

Č.ú.: 407 422 379 / 0800 

zastoupená ředitelkou společnosti Jaroslavou Saifrtovou  

(dále jen jako „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu obce........... 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

I. 

Předmět a účel Smlouvy 

 

1. Obec ................... poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční dotaci ve výši 

 

………..,- Kč (………………………….) 

 

na částečné pokrytí finanční spoluúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 

2014-2020 Obnova země knížat a králů 2 (přípravné, podpůrné a provozní činnosti, animace 

strategie CLLD, animace škol a školských zařízení), grant Malý přemyslovský měšec, 

propagační a režijní činnost MAS.  

 

2. Dotace bude převedena na účet společnosti: č. 407 422 379 / 0800, ČS a.s. Kladno 

 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k účelu popsanému v bodě 1 této Smlouvy a 

za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. 

 



 

II. 

Další ujednání 

 

1. Příjemce se zavazuje sestavit celkový přehled o čerpání poskytnuté dotace, který předloží 

obci.............. do 28. 2. 2020. Přehled bude obsahovat celkovou přijatou dotaci od všech obcí a 

souhrnný přehled o čerpání dotace na jednotlivé aktivity dle článku I. Předmět a účel 

Smlouvy. 

 

2. Pokud bude ze souhrnného vyúčtování objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla 

použita jinak, než je uvedeno v čl. I odst. 1. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit 

neinvestiční dotaci v plné výši na účet poskytovatele, a to do 31. 3. 2020.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami. 

 

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to 

písemnou formou. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden 

poskytovatel. 

 

 

 

IV. 

Poskytnutí příspěvku bylo schváleno starostou - radou obce - zastupitelstvem obce............... 

dne ........................... 

 

 

 

V...................... dne....................................             V.......................dne...................................... 

 

 

 

 

..................................................... ................................................ 

starosta 

za poskytovatele dotace 

ředitelka společnosti 

za příjemce dotace 

 


