SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
/ Veřejnoprávní smlouva č.X /202X / OPRF /
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Obec Volevčice
Volevčice čp.22
434 01 Most
IČ : 00 266 175
bankovní spojení: ČS a.s. Most, č.ú. 1041424349/0800
zastoupená starostou obce p. Jiřím Fröhlichem
dále jen poskytovatel
a

…………………………………… nar ………………………………
bytem Volevčice čp.
434 01 Most
bankovní spojení ………………………………………………..
dále jen příjemce /i/
uzavírají tuto:
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
čl.I
Předmět a účel smlouvy
Obec poskytuje příjemci /ům/ / individuální dotaci na opravu fasády ve výši XXXXX,--Kč,

slovy XXXXX korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne ………………….. a
doložené doklady, prokazujícími provedení opravy fasády.

čl.II
Veřejnosprávní kontrola
Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace byla provedena veřejnosprávní kontrola dle
zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
v platném znění a dle směrnice obce - Směrnice č.6/2018 k finanční kontrole dne
…………..
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čl.III
Výsledek kontroly
Na základě provedené kontroly realizace opravy fasády bylo zjištěno, že požadované
finanční prostředky ve výši ………,--Kč byly použity v souladu se zásadami pro poskytování
individuální finanční dotace na opravu fasády v rodinném domě čp.xx vlastníka a příjemce
pana/paní/ manželů …………………………………………

čl.IV
Způsob poskytnutí dotace
Obec se zavazuje dotaci v prokázané výši ……………. poskytnout příjemci / ům / na
účet uvedený v žádosti, a to do 15 dnů od schválení této veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvem obce Volevčice.

čl.V
Ostatní ujednání
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele souhlasí příjemce se
zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu a
každá strana obdrží po jednom.
Příjemce /i/ prohlašuje /í/ , že se s ustanoveními této smlouvy řádně seznámil/i/ a
zavazuje/í/ se, že se jimi bude /ou/ řídit.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu obce
Volevčice.
čl.VII
Čestné prohlášení příjemce dotace
V případě čerpání dotace z jiného veřejného rozpočtu na opravu fasády jsem /jsme/ podal/i/
žádost na individuální finanční dotaci od obce Volevčice pouze na částku převyšující rozdíl
již obdržené dotace Jsem /jsme/ si vědom /i/ následků při nesprávném požadavku na dotaci od
obce Volevčice, což svým /i/ podpisem /y/ také potvrzuji /eme/.
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DOLOŽKA:
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Volevčice č. ……. ze dne
…………….. . Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstvem obce
Volevčice č. ……………… ze dne …………….. a je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí
individuální dotace dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění § 10a, odst.3 zákona č.24/2015 Sb a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.

Ve Volevčicích dne ………………………………..

-----------------------------------

---------------------------------------Jiří F r ö h l i c h
starosta obce

příjemce dotace
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