SMLOUVA
o poskytnutí finančního příspěvků z rozpočtu obce
Poskytovatel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
č.ú.:

Obecní úřad HEŘMANOVICE
Heřmanovice 131, 793 74
Janem Tomalským, starostou
00295981
Komerční banka, a.s.
6927771/0100

Příjemce:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
č.ú.:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.
654 68 562
Komerční banka, a.s.
86-6987620247/0100

I.
Předmět smlouvy
1. Zastupitelstvo obce Heřmanovice na svém veřejném zasedání dne 21.9.2015 schválilo poskytnutí
finančního příspěvku Slezské diakonii z rozpočtu obce a to ve výši 5000,--Kč (slovy: pět tisíc korun).
Finanční příspěvek bude zaslán na účet příjemce.
2. Finanční příspěvek je účelový a je poskytován na částečnou úhradu výdajů spojených s činností střediska
Slezské diakonie BENJAMÍN Krnov pro rok 2015 a to prostřednictvím sociální služby denního stacionáře.
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II.
Práva a povinnosti
Příjemce je povinen použít finanční příspěvek výhradně k účelu uvedenému v bodě I. této smlouvy.
Příjemce provede do 28.2.2016 vyúčtování příspěvku. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat způsob užívání
finančních prostředků a plnění závazku vůči obci Heřmanovice
Pokud poskytovatel potřebuje získat osobní údaje občana obce, na kterého je finanční příspěvek příjemcem
poptáván, k účelu ověření trvalého pobytu občana v obci, je povinen nakládat s těmito osobními údaji jen
pro tento účel.
V případě, že finanční prostředky nebudou prokazatelně užity ve smyslu čl. I. této smlouvy a nebudou v
termínu vyúčtovány, postupuje poskytovatel podle § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce je povinen celou nebo poměrnou část
finančních prostředků vrátit poskytovateli.
V případě, že se v průběhu smluvního období vyskytnou skutečnosti, které budou prokazovat nemožnost
splnění smluvních povinností příjemce, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
III.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, sídla a výše poskytnutých finančních prostředků.
V Heřmanovicích dne 3.10.2015

V Českém Těšíně dne .................................

......................................................
Za poskytovatele, razítko
Jan Tomalský, starosta

........................................................
Za příjemce, razítko

