Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace
č. 4/2017

uzavřená dle $ lOa odst. 5 zákona ě. 25o/2loo|b., o rozpočtoqých
pravidlech územníchrozpočtůa
159 a násl. zákona č. 5OO/2O04 Sb., správní řád

obec Vraňany
Vraňany
IC:002 37 302
se sídlem

ěp.

$

37,27707 Vraňany

C.ú.: 153810549/0600
zastoupené starostou obce

na straně jedné
(dríle j en j

ako,,poskytovatel..)

a

Spolek Mošna
se sídlem Vraňany 37,277 07 Vraňany
IC :05716501
Č.t.: zsot170450/201
zastoupená panem
(dále j en j ako,,příj ámce.,)
Uzavírá v souladu s ustanovením 10a odst. 5 zákona
č.250/2O0O Sb., o rozpočtoqých
$
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,
futo

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičnídotace
j
z rozpočtu obce Vraňany.
(dále jen ,rSmlouva..)
Předmět a účelSmlouvy

1. obec

Vraňany poskytuje ze svého rozpočfu příjemci dotaci
ve výši

20.000,-

Kč (stovy Dvacettisíckorunčeských)

pro účelyuvedené v žádosti' tj. na nákup kostýmů,
rékvizit, kulis apod.

2. Dotace

3'

bude převedena na účetSpolku Mošna neprodleně
po podpisu Smlouvy.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí použít
k účelupopsanému v bodě 1 této
Smlouvy a zapodminek stanovenyóh touň ňto.'rro.'
á

ph"ýňil;..J-i

předpisy.

Další

'llo"u",

1'

Příjemce se zavazuje sestavit přehled^o čerpráníposkytnuté
dotace, kteý předloží
obci Vraňany nejpozději do 13 měsícůpopodpisu smtour.y
tisto|i'e,'kteý tvoří
přílohu této Smlouvy.
"a

2'

NevyuŽité finŤnil1ostředky se.příj-emce zavazujewátit
na účetposkytovatele
nejpozději do 13 měsíců po podpisušmlouvy.

3' Nedodržení účelupouŽití dotace

se považuje za porušení rozpočtov ékázrlěpodle
$
22 zákonač.25-0l2000-Sb., o rozpočtový.ň p.uůat.ch územních
rozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů. ob9c _ poskytovatet utozi osobě,
která se po*sini rozpoetove
kazně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši eresíry
neoprávněně použifých
prostředků svého ro1Počtu spolu s povinností zaplatitpónále
ve r"ýši r
denně
z neoprávněně použiých prostředků' nejvýše však do ieto
eá'tky, u to áo go dnů od
rozhodnutí poskytovatele o wácení neoprávněně použitých prostředků
věetně penále.
Pokud bude penále nižšínež 1 000,-Kč, neplatí só.

iÁir"

zevěrečntlrr"ooo"oi
1. Smlouvanabýváplatnosti

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, znichž jeden
obdržípříjemce
poskytovatel.

4.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoff tyto přílohy
Tiskopis ,,Vyúčtoviíníneinvestiční dotace,.

a)

:

,

Poslqrtnutí dotace bylo schváleno zastupitelsťvem obce
Vraňany dne 17.5.201?
usneŠenímč. 10.

I

starosta

za poskytovatele dotace

a

jeden

