Veřejnoprávní smlouva
O poskytnutí dotacezrozpočtu obce Měrovice nad Hanou
I.
preambule
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou rozhodlo na svém zasedání dne 12.12.2018
usnesením č.3l4 v souladu s ustanovením § 85/§102 zákonaě. 12812000 Sb., o obcích,
v platném znění, o poskytnutí dotace.
Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,v platném znéni azákonač.32012001Sb., o ťrnančníkontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), v platném zněni.
II.

Smluvní strany

Obec Měrovice nad Hanou
Zastoupená Ladi slavem B ařinou, staro stou obce
Sídlo: Měrovice nad Hanou I3I,752 0I
IČ: 00636380
Bankovní spojení: ČSOB Přerov
č.ú.10390037810300
(dále jen poskýovatel)
a

TJ

Haná Měrovice z.s.
Zastoupená Pavlem Fabišíkem - předseda
se sídlem Měrovice nad Hanou 24I,752 01 Kojetín

IČ14617137
čísloúčtu:1 54805530/0300
(dále jen příjemce)

ilI.
Předmět smlouvy

1.

2.

Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestičnídotace na činnost spolku a,údržbu
areáIuv roce20t9
Dotace je ve smyslu zákona ě. 3201200I Sb. o kontrole ve veřejné správě o změně
některých zákonů (zákon o finančníkontrole), v platném znéní,veřejnou finanční
podporu avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zékona.

IV.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

1. Poskýovatel

2.

poskytne z prostředků obce Měrovice nad Hanou příjemci neinvestiční
dotaci ve výši 115 000,- Kč ( slovy :jednostopatnácttisíckorun českých).
Prostředky dotace budou poukázány baŇovním převodem na účetpříjemce
uvedený v čl. il. smlouvy.

v.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
1.

2.

4.
5.

6.

7.

Příjemce se zavazlje prostředky použítvýhradně pro účel,na který mu byly poskytnuty
a který je specifikován v č1. il. této smlouvy.
Příjemce odpovídá po celou dobu čerpáníprostředků dotace za jeji hospodárné pouŽitÍ.
Příjemce dotace zqistí ve svém účetnictví,v souladu s obecně platn;fmi předpisy,
zejménase zákonem č.5631199l Sb., o účetnictví,ve znéni pozdějšíchpředpisŮ, řádné
sledování použitých prostředků dotace.
Příjemce je oprávněnvyužitprostředky z poskytnuté dotace do 6.12.2019. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly
ěerpáníposkýnutých prostředků a poskYnout jim k tomu veškerépodklady a
informace jak po celou dobu čerpanídotace, tak i po následné kontrole.
Příjemce dotace předloží poskýovateli závěrečnéíinančnívypořádání dotace do
6.12.2019. Nejpozději do 3I.12.2019 je příjemce povinen vrátít na úěet poskýovatele
případnou nepoužitou část prostředků dotace.
Nedodrží-lipříjemce povinnosti vyplývajícípro něj ztéto smlouvy nebo bude-li po
provedené kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s úěelem, nanéjžbyla
poskýnuta, je poskyovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením
doručeným příjemci.

WI.
závérečná ustanovení
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy.
2, Obě strany shodně prohlašují,že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a
pravé vůle, nikoliv zanápadně nevýhodných podmínek.
a
J.
Zména smlouvy j e možná pouze pí semnými, číslovanýmidodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Kažďá
ze smluvních stran obdržijedno vyhotovení,
5. Smlouva nabýváplatnosti i účinnostidnem podpisu smlouvy oběma stranamt.
1.

V Měrovicích nad Hanou
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Příloha:
Tiskopis,,Vyúčtovánídotace"

2019

nad Hanou

Měrovice nad Hanou 131
752 01 Kojetín
lČ: 006 36

za poskytovatele

-03-

-2-

Honó Měrovice, zs,

Měíovice nod Horou ěp. 24l

Vvúčtováníneinvestiční dotace poskvtnuté od Obce Měrovice nad Hanou za rok ................
Organizace:
Název akce:
nížepodepsaný/á

- příjemce dotace z rozpoČtu Obce Měrovice nad Hanou v

výši

roce

čestně prohlašují,že poskytnutá dotace ve
..,. Kč byla řádně využita na úhradu nížeuvedených výdajů.

..............

Vvúčtovánípoužitédotace v roce ................................
číslodokladu

druh dokladu

druh nákladu

částka celkem kč

datum úhrady

Celkem Kč:

celkem poskvtnuto kč:
Celkem vyčerpáno z dotace Kč:
*Celkem nevyčerpáno z dotace Kč:
Při platbě faktury v hotovosti je nutné doložit fakturu

nutné doložit fakturu

+

+

pokladní doklad, v případě platby bankovním převodem

výpis bankovního účtu,

* NevyČerpané finanČníprostředky vrátí příjemce
na účetposkytovatele čísloLo39oo378/0300 , popřípadě do

pokladny obce.

Příloha: kopieúčetníchdokladůks:...,.........,,.......
dne

Jméno a příjmeníoprávněnéosoby:
Podpis oprávněné osoby:

,

Vyplní poskytovatel

Finančníkontrola dle z.č,32O|2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Následnou finanČníkontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla
titulem.
Dne:

-

nebyla využita v souladu s dotačním

............

Podpis příkazce - starosty

Podpis správce rozpočtu a hl.účetní

