VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hartmanice
wr
uzavřená dle $ 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:

Město Hartmanice
se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice

Zastoupené Pavlem Valdmanem, starostou města

IČ: 00255467
DIČ: CZ00255467

/dále jako "poskytovatel"/
a

Příjemce dotace:

Muzeum Sumavy Sušice, příspěvková organizace
se sídlem Náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice
zastoupená Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou, ředitelkou muzea

IČ: 00075116

/dále jako "příjemce"/

uzavírají v souladu s ustanovením $ 10a zákona č. 250/2000
wtwr
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Sb.,

o rozpočtových

pravidlech

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hartmanice
(dále jen ""dohoda""):

I. Předmět a účel dohody
Město Hartmanice poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši 90.000 Kč, tj. slovy
devadesát tisíc korun českých, a to na provozní náklady (energie) muzea v Dobré Vodě v
:
době od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo
822577319/0800 na účet příjemce číslo 2034351/0100 v termínu do 15.7. 2016.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji výlučně k účelu popsanému v čl. I. bodě 1 této
dohody za podmínek stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy.
II. Další ujednání
Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace (tzn. předložit poskytovateli přehled
o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele) nejpozději do 15.12 2016. Příjemce dotace je povinen
mít jednotlivé originály účetních dokladů označené tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj
hrazený na základě této dohody (text: „DOTACE MĚSTO HARTMANICE“). Současně musí
být na účetním dokladu jasně vyznačena částka, která je z této dotace hrazena.
Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl.
I. odst. 2 této dohody nejpozději do 31. 12. 2016.
Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle $ 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého
rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.
Dotace podléhá veřejnoprávní kontrole a příjemce se zavazuje umožnit pověřeným
pracovníkům provádět kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu
účetních dokladů a evidenčních knih.
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