Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Rybí
(uzavřená dle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
mezi:

Poskytovatelem dotace:

Obec Rybí
se sídlem: Rybí 380
zastoupená: Marií Janečkovou, starostkou
IČ: 00600741
bankovní spojení: Česká spořitelna Nový Jičín, č.účtu 1766493309/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemcem dotace:

Profi-účetní.cz s.r.o.
sídlo: Rybí čp. 357
IČ: 04937252
typ příjemce: právnická osoba – společnost s ručením omezeným
zastoupená/jednající: Bc. Milenou Indrákovou
bankovní spojení: Fio Banka a.s., číslo účtu 2700971915/2010
(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III.
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč, slovy sto padesát tisíc korun
českých.
1.2 Dotace je poskytována na pokrytí nákladů na provoz pobočky pošty Partner Rybí v roce
2021. Pošta Partner zajišťuje v obci Rybí servis všech poštovních úkonů. Za tuto službu dostává
odměnu od České pošty a.s, která však nepokrývá náklady s touto službou spojené. Pro občany
obce Rybí je zajištění poštovních služeb v obci velmi důležité.
II.
Splatnost peněžních prostředků
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.12.2021
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. Finanční prostředky nelze převádět do
následujícího kalendářního roku.
2.3 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané
finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

III.
Podmínky udělení peněžních prostředků
3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Obci Rybí do 31. 12. 2021.
Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na
projekt/akci uvedenou v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných
daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv.
zálohové faktury).
3.3 Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s realizací
projektu/akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo
na samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je
(nebo není) vykazován na podporovaný projekt/akci a skutečně odpovídá charakteru projektu/akce.
Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o
finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny
„Dotace obce Rybí“ (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit
poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za
účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce
kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.
3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
finančních prostředků v následujícím roce.
IV.
Sankce
4.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.
5.3 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

5.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
5.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce:
Zastupitelstvo obce Rybí
Datum jednání a číslo usnesení: dne 9.6.2021 pod č. 208/14/2021
V Rybí dne

za poskytovatele

………………………………..
Marie Janečková
starostka

za příjemce

…………………………………..
Bc. Milena Indráková

