Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace

č.2l20l7

uzavřenátdle $ 10a odst. 5 zákonaě.25o/20oajb.,
l59 a násl. zákona ě. 50012004 Sb., správní řád

o rozpoětov.ých pravidlech územníchrozpočtů a
$

Obec Vraňany
Vraňany čp.37,27707 Vraňany
IC:002 37 302
C.ú.: l5381054910600
zastoupené starostou o
na stranějedné
(dále j en jako,,poskytovatel")
se sídlem

a

Myslivecký spolek Vraňany, z.s.
se sídlem Vraňany 37'277 07 Vraňany
IC : 49518011
Č.tl.: szve52359/0800

zastoupenápř"d..do
(dále j en

jako,,pffjemce')-

Uzavirá v souladu s ustanovením $ 10a odst. 5 zékona č,.25012000
Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtu, ve znění pozdějšíchpředpisů,
tuto

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

1. obec

Vraňany poskytuje ze svého rozpoětu příjemci dotaci ve výši

20.000,-

Kč (slovy Dvacettisíckorunčeských)

pro úěely uvedené v Žádosti, tj. na rozvoj myslivosti b myslivecké
ekologie.

lotace bude převedena na účetMysliveckého spolku Vraňany neprodleně po podpisu
Smlouvy.

3.

Tříjemce dotaci přlrr|á a zavazuje se jí pouŽít k účelupopsanému
v bodě l této
Smlouvy azapodminek stanovených toutó smlouvou a platrrými právními
předpisy.

il.

Dalšíujednání
1.

Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpaníposkytnuté dotace, kteý předloŽí
obci Vraňany nejpozději do 13 měsíců po podpisu Smlouvy na tiskopise' kteý
tvoří
přílohu této Smlouvy

2.

NevyuŽité finančníprostředky se příjemce zavazujevrátit na účetposkytovatele
nejpozději do 13 měsíců po podpisu Smlouvy.
účelupoužitídotacese povďuje zaporušení rozpočtovéká7něpodle
$
22 zékonač.250/2000Sb., o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění
pozdějšíchpředpisů. obec - poskytovatel uloŽí osobě, která se porušení
rozpočtové
kěnně dopustila, odvod do svého rozpočfu ve výši částky neoprávněně
pouzitych
prostředků svého ro1Počtu spolu s povinností zaplatitpěnále ve
výši t iromile denně
z neoprávněně pouŽitých prostředků, nejvýše však do ieto e,istty,
a to ůo 30 dnů od
rozhodnutí poskýovatele o wácení neoprávněně použitých prosiředků
včetně penále.
l_
Pokud bude penále nižšíneŽ 1 000,-Kč, neplatí

J. NedodrŽení

sé.

ilI.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvanabýváplatnosti

a

účinnostiokamŽikem podpisu oběma stranami.

2'

Zmény a doplňky této Smlouvy mohou byt provedeny pouze se
souhlasem obou stran,
a to písemnou formou.

3'

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdrží
příjemce
poskytovatel.

4.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy :
Tiskopis,,Vyúčtoviíníneinvestiční dotaie..

n

a)

Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Vraňany
dne 15.2.2017
usnesením č).14.

-

Ve Vraňanech dne

C.

't

''s '

n

.

1,

'lr:./ Ě

předseťla

a

jeden

