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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičníclotace
č.. tl2021
uzavtená dle $ 10a odst. 5 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ťtzemnícltrozpočtťra
l59 a rrásl. zákona č,. 50012004 Sb', správní řád

$

obec Vraňany

se sídlem Vraňany čp.37,2]707 Vraňany
IC :002 37 302

Č.ri.: t53810549/0600
zastoupené starostou obce Martinem Chmelíkem
na straně jedné
(dále jen jako,,poskytovatel")
a

AFK Vraňany

229,277 07 Vraňany
18584918
Č.tr' : o+o:o043 29l0800
zastoupen předsedou Ing' Jaroslavem Slavíkem
(dále jen jako,,příjemce")
se sídlem Vraňany

iC:

Uzavftá v souladu s ustanovením $ 10a odst. 5 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičnídotace
Z rozpočtu obce Vraňany.
(dále jen ,,Smlouvao')
I.

Předmět a účelSmlouvy

1. obec

Vraňany poskytuje ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši

100.000'_

Kč (slovy Stotisíckorunčeských)

pro účelyuvedené v Žádosti, tj. na úhradu nákladťr souvisejících s činnostísportovního
klubu AFK Vraňany'

2. Dotace

3'

btrde pŤevedena na účetAFK Vraňany neprodleně po podpisu Smlouvy.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuie se jí pouŽít k ťrčelupopsanému v bodě 1 této
Smlorrvy a za podmínek stanovenýclr touto SmlouVou a p1atnými právními předpisy.

It.

DalšÍujednání
1.

Příjemce sezavazuje sestavit přelrled očerpáníposkytnuté dotace, který předloŽí
obci Vraňarry rrejpozději do 13 měsícťrpo podpisu Srr'rlouvy rra tiskopise, který tvoří
přílohu této Srr-rlouvy.

2.

NevyuŽité finančrríprostředky se př'íjerrrce zavazvje vrátit rra ťrčetposkytovatele
nejpozdě.ii do 13 rněsícťl po podpislr Srrrlouvy.

J. NedodrŽení účelupouŽití dotace se považuje za porušení rozpočtovékázrĚ podle
$

22 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtovýclr pravidleclr úzenníclrrozpočtt'i, ve znění
pozdějšíclr předpisů. obec - poskytovatel rrloŽí osobě, která se poruŠenírozpočtové
kázně dopr'rstila' odvod do svélro rozpočttt ve výši částky treoprávnětrě porrŽitých
prostředků svél'ro rozpočtu spolu s povirrností zaplatit penále ve výŠil prorrrile clenně
z neoprávněrrě pouŽitých prostř'edkťr, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od
rozhodrrutí poskytovatele o vrácení neoprávněně pouŽitých prostř'edkťr včetně penále.
Pokud bude penále niŽšíneŽ l 000.-Kč' neplatí só.
II T.

Závěrečná ustanovení
l

.

Snrlouva nabývá platrrosti a účinnostiokamŽikern podpisu oběma stranami.

2. Změny

a doplňky této Srnlouvy nrolrou být provedeny pollze se soulrlasetlr obou stran.

a to píselTulou fbrtrrou.

3. Srnlouva je vyhotovena
poskytovatel.

4.

Ve dvott stejrropiseclr, z rrichŽ jeden obdlŽí příjenrce a jeden

Nedílnou součást této Smlollvy tvoří tyto přílohy :
a) Tiskopis .,Vyťrčtováníneinvestičlrídotace"

,

Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvenr obce Vrariany dne 13.4.2021
usnesetrím č. l l.

Ve Vrarianech dne

(4. q. tot,{
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