Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace
č. II2017

uzavřená dle $ lOa odst. 5 zákona č).25o/2000-Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtůa
l59 a násl. zákonaé.50012004 Sb., správní řád

$

obec Vraňany
se sídlem Vraňany čp.37,27707 Vraňany
IC:002 37 302

Č.ri.: ts:gt 0549/0600
zastoupené starostou obce
na straně jedné
(dále jen jako,,poskytovatel")
a

AFK Vraňany
se sídlem Vraňany

IC:

229,277 07 Vraňany

18584918
Č.tl.: o+ex}432gl08}0

ffififfjffi"ililH"F
Uzavírá v souladu s ustanovením $ l0a odst. 5 zékonač,.25O120OO Sb., o rozpočtových
pravidlech uzemních rozpočtu, ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičnídotace
'
z rozpočtu obce Vraňany.
(dále jen ,rSmlouva.,)
Předmět u,|!"r Smlouvy

l.

obec Vraňany poskytuje ze svého rozpoěfu příjemci dotaci ve uýši
70.000o-

Kč (slovy

Sed md esáttisíckoru nčeských)

pro účelyuvedené v Žádosti, tj. na sportovní vybavetú a provoz.
2. Dotace bude převedena na účetAFK Vraňany neprodleně
po podpisu Smlouvy.

J.

ťříjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí použítk účelupopsanému v
bodě l této
Smlouvy azapodmínek stanovených toutó Šmlouvou a ptatnymi právními
předpisy.

u.

Dalšíujednání
1.

PŤíjemce se zavazl:je sestavit přehled o čerpáníposkýnuté dotace, který předloží
obci Vraňany nejpozději do 13 měsícůpo podpisu Smlouvy na tistopise, kter;ý tvoří
pfflohu této Smlouvy.

Nevyužité finančníprostředky se příjemce zavaaljevrátit na úěet poskytovatele
nejpozději do l3 měsícůpo podpisu Smlouvy.
J. NedodrŽení účelupoužitídotace se

povďuje za porušení rozpoětov ékázněpodle
$
22 zékona č. 25012000 Sb., o rozpoětoqých pravidlech územníchrozpočtů,v e znéní
pozdějšíchpředpisů. obec _ poskytovatel uložíosobě, která se poruseni rozpočtové
kánně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitych
prostředků svého rozpočtu spolu s povinnosti zaplatitpenále ve výši 1 promiíe
denně
z neoprávněně pouŽiťých prosředků, nejrnýše však do této částky, a to áo
30 dnů od
rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostredků včetně
penále'
Pokud bude peniíle niŽšíneŽ l 000,-Kč'neplatí se.

ilI.

Závérečnáustanovení

l.

Smlouva nabývá platnosti a účinnostiokamŽikem podpisu oběma stranami.

2. Změny

a doplňky této Smlouvy mohou byt provedeny pouze se souhlasem
obou stran,

a to písemnou

formou.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ jeden obdržípříjemce a jeden
pos$rtovatel.

4.

Nedílnou součast této Smlouvy tvoří tyto přílohy :
a) Tiskopis,,Vyúčtoviíníneinvestiční

dotace..

I

Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Vraňany dne I5.2.20I7
usnes'ením č.12.

Ve Vraňanech dne
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předseda organizace

'Irteiai;lě4c,

/t.i

ui. ůi.Jr}t< o"{

41

