
Veřejnoprávní ssmlouva 
 

I. 

Na základě usnesení rady obce Hamry nad Sázavou č. 25 ze dne 22. 2. 2017 a zastupitelstva obce 

č. 8 usnesením č. 7 ze dne 3. 3. 2016 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní 

smlouvu: 

 

1. Obec Hamry nad Sázavou 

 Hamry nad Sázavou 322 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ:  00543870 

zastoupená starostou obce Hubertem Křesťanem: 

č. účtu: ČS a.s. Žďár n. S. ~ č. ú.: 1622328339/0800 

a 

2. ÚAMK-AMK Hamry nad Sázavou  

IČ: 75 03 50 31 

Zastoupený Miroslavem Křivou 

č. účtu: 234476968/0300 

 

 

Tímto uzavírají veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hamry nad Sázavou. 

 

II. 

Výše dotace 

1) Výše dotace byla schválena na zasedání rady obce konaném dne 22. 2. 2017 a  

zastupitelstvem obce č. 14, dne 14. 3. 2017 a činí celkem                  

70 000.-Kč.-Kč slovy : sedmdesáttisíc korun českých. 

 

2) Dotace bude použita na  náklady pro akce uvedených v žádosti „ Použití dotačních 

prostředků“. 

 

III. 

Způsob a termín poskytnutí příspěvku 
 

Dotace z rozpočtu obce bude organizaci převedena bezhotovostní platbou na účet organizace do  

10. 5. 2017. 

 

 

IV. 

Kontrola čerpání finančního příspěvku a jeho závěrečné vyúčtování 
 



1) Obec Hamry nad Sázavou si jako poskytovatel finanční podpory z rozpočtu obce  vyhrazuje 
právo provést u příjemce finančního příspěvku veřejnoprávní kontrolu, a to podle 
ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž termín a způsob provedení této kontroly bude organizaci včas písemně oznámen. 

2) Organizace provede závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hamry n.S. dle „Zásad pro 

poskytování finančních přípěvků.“ 

3) Nebude-li do 30. 11. 2017 doručeno závěrečné vyúčtování dotace, má obec Hamry nad 

Sázavou nárok na vrácení poskytnutých finančních prostředků. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) V případě, že nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky poskytnuté organizaci 

z rozpočtu obce  v roce 2017, musí příjemce finanční pomoci tyto nevyčerpané prostředky 

vrátit na účet obce do 15.12.2017. 

2) Obec Hamry nad Sázavou zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu po dobu 15 dní na úřední 

desce- 

 

3) S finančními prostředky, poskytnutými z rozpočtu města, musí příjemce dotace nakládat 

hospodárně, účelně, efektivně. 

 

 

 

V Hamrech nad Sázavou dne 19. 4. 2017. 

 

 

 

 
 

………………………………….    …...………………………… 

starosta obce     statutární zástupce organizace 
 

 
 

 

 


