SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv
ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1
Smluvní strany

KOUS Vysočina, z. s.,
se sídlem: Žižkova 98, 586 01 Jihlava
IČO: 22734686
zastoupen: Janem Nekovářem, předsedou spolku
číslo účtu: 2901421645/2010
(dále jen “ Poskytovatel”)
a
se sídlem:
IČO:
Zastoupen (jméno, příjmení, funkce v NNO):
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory v rámci projektu „Spolkové aktivity
napříč Vysočinou“ (dále jen „dotace“) na realizaci akce …………………..blíže specifikované
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“), kdy tento projekt „Spolkové aktivity napříč Vysočinou“ je podpořen Nadací ČEZ
z nadačního příspěvku č. 4168 v rámci grantového řízení „Podpora regionů“.

Čl. 3
Závazky smluvních stran
1) Poskytovatel:
a) se zavazuje jednorázově poukázat účelovou finanční podporu ve výši
…………………………. Kč (slovy:…………………), kdy výše dotace je maximální
a konečná
b) vyslovuje souhlas s tím, aby Příjemce uvedl na všech tiskových zprávách a na všech
tiskových či elektronických materiálech projektu/akce informaci, že projekt vznikl za přispění
KOUS Vysočina a Nadace ČEZ
c) je oprávněn provést kontrolu využití účelové finanční podpory.
2) Příjemce:
a) účelovou finanční podporu přijímá a zavazuje se ji použít výhradně za účelem uvedeným
v žádosti,
b) se zavazuje vyčerpat účelovou finanční podporu do 31. 8. 2021,
c) se zavazuje uvést na všech tiskových zprávách a na všech tiskových či elektronických

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

materiálech projektu/akce informaci, že projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ a KOUS
Vysočina
se zavazuje realizovat akci svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s
právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
se zavazuje, pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši
nákladů, uhradit částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
se zavazuje, pokud skutečné celkové náklady akce budou nižší, než výše účelové finanční
podpory dle této smlouvy, vrátit rozdíl na účet Poskytovatele,
se zavazuje umožnit Poskytovateli přístup na akci za účelem kontroly konání akce,
je povinen po ukončení akce nejdéle do 14 dnů po skončení akce zaslat Poskytovateli
vyplněný formulář „Závěrečná zpráva“ včetně povinných příloh pokud takové budou
vyžadovány, elektronicky nebo písemně
je povinen z průběhu akce pořídit fotodokumentaci (min. 8 fotek) pro účely propagace
činnosti NNO, KOUS Vysočina a Nadace ČEZ a pro účely předložení dokumentace
projektu partnerské Nadaci ČEZ.
je povinen zajistit oddělené vedení evidence finanční podpory tak, aby bylo možné
jednoznačně prokázat a přezkoumat použití podpory
je povinen v případě pochybností Poskytovatele prokázat úhradu a oprávněnost celkových
nákladů akce,
je povinen nejpozději 14 dní před konáním akce zaslat Poskytovateli podrobnou informaci
o místě a termínu konání akce včetně plakátu nebo letáku na akci.
Příjemce uděluje souhlas, aby KOUS Vysočina a Nadace ČEZ použila informace
o projektu/akci k veřejnému informování o činnosti KOUS Vysočina a Nadace ČEZ, nad
rámec zákonem uložených povinností, a souhlasí s poskytnutím těchto informací zřizovateli
Nadace ČEZ, tedy společnosti ČEZ a.s., která je může využít k účelům vztahujícím se k jejím
charitativním a filantropickým činnostem a informování o nich,

Čl. 4
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, uvedený
v Čl. 1 této smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Čl. 5
Podmínky použití dotace
1)
2)

3)

4)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podání žádosti o poskytnutí dotace.
Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací
akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady akce
ve skutečné výši musí být uhrazeny nejpozději do 31. 8. 2021.
Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně,
b) dotace a dary (za dar je považována i odměna nebo cena v soutěži, apod.),
c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady (výdaje) na právní spory,
Uznatelnými náklady (výdaji) akce jsou všechny výše nejmenované náklady, které přímo
souvisí s realizací akce a jsou pro realizaci akce nezbytné.

Čl. 9
Důsledky porušení povinností Příjemce
V případě neoprávněného použití účelové finanční podpory spočívajícího v porušení
povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovené touto smlouvou nebo
neprůkaznosti použití dotace je Příjemce povinen dotaci vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu Poskytovatel písemně sdělí porušení povinností Příjemce.
Čl. 10
Závěrečná ujednání
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
2) Kontaktní osobou poskytovatele oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Pavla Vyškovská, tel.: 731 685 797, email:
vyskovska@kous.cz nebo J. Šmrhová, tel.: 605 157 161, koordinator@kous.cz.
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Poskytovatele a
druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla výkonná rada KOUS Vysočina, z. s. dne
………………………...

V ......................... dne ........................

V Jihlavě dne………………………….

.....................................................
..................................................
Jan Nekovář
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