Dohoda o poskytnutí příspěvku na činnost
uzavřená mezi
Město Nová Včelnice
se sídlem: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice
IČ: 00247146
zastoupené starostou Ing. Karlem Dvořákem
jako poskytovatelem
a

se sídlem:
IČ:
zastoupená
jako příjemcem.
Obě výše uvedené strany, níže uvedeného dne měsíce a roku, uzavřely tuto dohodu o
poskytnutí příspěvku.
I.
Poskytovatel poskytne příjemci, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nová Včelnice
číslo 32/2013/3 ze dne 20.3.2013, příspěvek ve výši ,- Kč. Příspěvek bude poukázán na
číslo účtu …………….
II.
Tento příspěvek se poskytuje na účel: podpora činnosti a aktivit v roce 2013. Příjemce se
zavazuje, že tento příspěvek použije v souladu s daným účelem a nikoliv jiným. Příspěvek
nesmí být použit na úhradu výdajů na pohoštění, ubytování, dary a mzdové náklady.
III.
Příjemce se zavazuje, že poskytovateli umožní v termínu určeném poskytovatelem provést
kontrolu v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, v souladu s vyhláškou
416/2004 Sb., v platném znění, a umožní poskytovateli kontrolu účetnictví v rozsahu
poskytnutého příspěvku. Příjemce se zavazuje, že uplatňovaný doklad, hrazený z příspěvku na
činnost, viditelně označí nápisem: Hrazeno z příspěvku města a dále se zavazuje, že tento
doklad nebude uplatňovat vůči jinému finančnímu zdroji.
IV.
Příjemce se zavazuje vyúčtovat příspěvek do jednoho měsíce od skončení akce, nejpozději
však do 30. 11. 2013 v případě pořádání více akcí. Akce pořádané v prosinci 2013 se příjemce
zavazuje vyúčtovat do 31. 01. 2014.
V případě, že příspěvek nebude vyúčtován do uvedeného termínu nebo jeho užití bude
v rozporu s touto dohodou, příjemce vrátí tento příspěvek do deseti dnů od obdržení písemné
výzvy od poskytovatele na jeho účet. Příjemce bere na vědomí skutečnost, že v případě, že
nevyúčtuje příspěvek včas v souladu s touto smlouvou nebo pokud použije příspěvek
v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel povinen postupovat v souladu se zákonem
477/2008 Sb., v platném znění, § 22 a následující. Bere na vědomí skutečnost, že poskytovatel
je povinen nařídit vrácení příspěvku na činnost a zároveň uložit příjemci sankci a to až do
výše 100% poskytnutého příspěvku.

V.
Tato dohoda byla sepsána dle svobodné vůle obou zúčastněných stran, nikoliv pod nátlakem,
ve dvou kusech stejnopisů, z nichž jeden má poskytovatel a jeden příjemce.

V Nové Včelnici dne 21.3.2013

……………………………
příjemce

……………………………
poskytovatel

