VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE ČERNOLICE
Smluvní strany:
Obec Černolice
se sídlem Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ: 00241113
Bankovní spojení: 12621111/0100
zastoupená starostou Pavlem Schmidtem
(dále jen „poskytovatel“)
a
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
se sídlem Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 48136093
evidovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MKČR, č. evidence: 9-280/2003-13586
Bankovní spojení: 2349834349/0800
zastoupená ředitelem Davidem Michalem
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černolice
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtu obec
Černolice na provoz sociální služby Raná Péče Diakonie s identifikátorem 954 81 70.

2.

Příjemce dotaci bez výhrad přijímá a zavazuje se, že ji použije pouze k účelu a za podmínek
uvedených v této smlouvě.

Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
1

Výše dotace činí 10 000 Kč (slovy deset tisíc).

2

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy na účet příjemce uvedený tamtéž do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Článek III.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1

Příjemce je povinen použít dotaci hospodárně, efektivně, účelně a za podmínek uvedených v této
smlouvě.

2

Příjemce je povinen předložit poskytovateli ve lhůtě do 15. 1. 2022 finanční vyúčtování dotace.

3

Příjemce je povinen zčásti nebo zcela nevyčerpané finanční prostředky z dotace vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to nejpozději do 15 dnů poté, co zjistí, že dotaci nemůže zcela nebo zčásti vyčerpat.
Zároveň je povinen písemně informovat poskytovatele o výše uvedené skutečnosti.
1

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a)
správního řádu. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k
ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a povinností smluvní stran.

2

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3

Smluvní strany se dohodly, že příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z
této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

V Černolicích dne: 8.9.2021

Pavel
Schmidt

V Praze dne: 8. 9. 2021

Podepsal Pavel Schmidt
DN: cn=Pavel Schmidt, c=CZ,
o=Obec Černolice, ou=2,
email=starosta@cernolice.net
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