Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace
č,.212019
uzavÍená dle $ lOa odst. 5 zákona č,.25012000 Sb., o rozpoětoých pravidlech územníchrozpoětů a
l59 a nrísl. zákona ě. 50012004 Sb.' správní řád

$

obec Vraňany
se sídlem Vraňany čp. 37, 277 07 Vraňany

IC :002 37 302

Č.ri.: ts:gt 054910600
zastoupené starostou obce Martinem Chmelíkem
na straně jedné
(dále j en j ako,,poskytovatelo')
a

TěIovýchovná jednota Sokol Vraňany
se sídlem Vraňany 39,277 07 Vraňany
IC :42741734
Č.n. : osoo- 0463242399/0800
zastoupená starostou Danielem Dočkalem
(dále jen jako,,příjemce")
Uzavirá v souladu s ustanovením $ l0a odst. 5 zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů've znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičnídotace
z rozpočtu obce Vraňany.
(dále jen ,oSmlouva")
I.
Předmět a účelSmlouvy

l.

obec Vraňany poskytuje ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši

70.000,_

Kč (slovy

Sed md esáttisícko ru nčeských)

pro účelyuvedené v žádosti, tj. na úhradu otopu, el.energie a drobných oprav
sokolovny.

2.

3.

Dotace bude převedena na účetTělovýchovné jednoty Sokol Vraňany neprodleně po
podpisu Smlouvy.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí pouŽít k účelupopsanému v bodě l této
Smlouvy azapodminek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

il.

Dalšíujednání
1.

Příjemce se zavazuje sestavit přehled o-čerpríníposkýnuté dotace, kteqf předlozí
obci Vraňany nejpozději do 13 měsíců od podpisu Smlouvy na tiskopise, kteý tvoří
přílohu této Smlouvy.

2.

NevyuŽité finančníprostředky se příjemce zavazuje vrátit na účetposkýovatele
nejpozději do 13 měsícůod podpisu Smlouvy.

J. NedodrŽení účelupoužitídotace se povaŽuje za porušení rozpočtovékazně podle
$

22 zělkona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů. obec - poskýovatel uloŽí osobě, která se porušení rozpočtové
kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně pouŽitých
prostředků svého rozpočtu spolu s povinnosti zaplatit penále ve výši 1 promile denně
zneoprávněně použiých prostředků' nejvýše však do této častky, a to do 30 dnů od
rozhodnutí poskýovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.
Pokud bude penále niŽšíneŽ l 000,-Kč, neplatí só.

nI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvanabýváplatnosti

a

účinnostiokamžikem podpisu oběma stranami.

2. Změny

a doplňky této Smlouvy mohou b;ft provedeny pouze se souhlasem obou stran,
a to písemnou formou.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdrŽí příjemce a jeden
poskýovatel.

4.NedílnousoučásttétoSmlouvytvořítýopřílohy:
a)

Tiskopis,,Vyúčtováníneinvestičnídotace"

Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Vraňany dne 14.3.2019
usnesením č. 5.

Ve Vraňanech dne

starosta
za poskýovatele dotace

