SMLOUVA
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce Šenov u Nového Jičína

1. Poskytovatel:
Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo:
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
zastoupený:
starostou JUDr. Vojtěchem Hývnarem
IČO:
60798432
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Nový Jičín
č.ú.:
1766587399/0800

2. Příjemce:
sídlo:
zastoupený:
IČO
bankovní spojení:
č.ú.:

Domov Duha, příspěvková organizace
Hřbitovní 41, 741 01 Nový Jičín
Mgr. Danou Jančálkovou, ředitelkou
48804886
Komerční banka a.s., Nový Jičín
25435801/0100

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce:

I.
Předmět smlouvy
Rada obce Šenov u Nového Jičína schválila dne 5. 2. 2014 usnesením č. 55 č. j. 5.6./ poskytnutí
finanční dotace ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíckorunčeských ) z rozpočtu obce Šenov u
Nového Jičína výše uvedenému příjemci. Finanční dotace bude zaslána na účet příjemce.
Finanční dotace je určena pro příjemce na provoz jeho zařízení.

II.
Práva a povinnosti
Příjemce je povinen použít finanční dotaci výhradně k účelu uvedenému v bodě I. této smlouvy.
Příjemce provede do dne 31.12.2014 vyúčtování finanční dotace. Poskytovatel je oprávněn
kontrolovat způsob užívání finančních prostředků a plnění závazků vůči obci.
V případě, že finanční prostředky nebudou prokazatelně užity ve smyslu čl. I. této smlouvy a
nebudou v termínu vyúčtovány, postupuje poskytovatel podle § 22 zák. č. 250/2000Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce
je povinen celou nebo poměrnou část finančních prostředků vrátit poskytovateli.
V případě, že se v průběhu smluvního období vyskytnou skutečnosti, které budou prokazovat
nemožnost splnění smluvních povinností příjemce, je poskytovatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

III.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, sídla a výše poskytnutých finančních prostředků.

V Šenově u Nového Jičína dne 13. 2. 2014

…………………………..
poskytovatel

V Novém Jičíně:

…………………………
příjemce

