
V E Ř E J N O P R Á V N Í    S M L O U V A

č. 9/2018

o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Kolinec na rok 2018

Městys Kolinec
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
IČO: 00255688, DIČ: CZ00255688
kolinec@kolinec.cz
zastoupený Mgr. Pavlem Princem, starostou městyse
(dále jen městys)

a

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, PO
IČO: 49212222
zastoupena: ředitelem Mgr. Stanislavem Vrbou, Kolinec čp.1, 341 42 Kolinec 
(dále jen příjemce)

uzavřeli následující smlouvu

I.

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse na projekt: 
„Přístavba mateřské školy k budově čp.1 v Kolinci – rozšíření kapacity “  Základní škole a 
Mateřské škole Kolinec, PO, tj. příjemce v roce 2018 na základě její žádosti pro poskytnutí 
této  dotace.

II.

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporovaný projekt dle čl.I. do 30.11.2018 v souladu 
se Žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse v roce 2018, zejména doručit 
nejpozději do 20.12.2018 doklady dle článku IV. této smlouvy. 

III.

Městys Kolinec poskytne dotaci do výše 300.000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých).
Městys Kolinec bude převádět na účet příjemce č.ú. 0821157339/0800  dotaci postupně dle 
skutečné potřeby čerpání a dle doložených faktur. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 20. 
veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Kolinec dne 30.8.2018.
(Rada městyse Kolinec do 50.000,-Kč, Zastupitelstvo městyse Kolinec nad 50.000,-Kč).



IV.
Dotace je určena na projekt: „Přístavba mateřské školy k budově čp.1 v Kolinci – rozšíření 
kapacity “  na realizaci stavby, administrace průběžné a závěrečné fáze projektu, technický 
dozor stavby apod.
Tyto prostředky nelze použít na dary, občerstvení, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí 
s projektem.
Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních dokladů z roku
2018 a kopiemi dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů. 

V.
Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany městyse ve věci účelovosti čerpání 
poskytnutého příspěvku. 

VI
Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oběma stranami.

VII.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kolinci dne : 3.9.2018                      V Kolinci dne :…………………….  

………………………….                       ……………….……..……………………………           
      za městys Kolinec příjemce
starosta Mgr. Pavel Princ




