Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotáce

z rozpočlu obce Měrovice nad Hanou
I.
Př€ambul€

Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou řozhodlo na svém zasedání dne 1 1 ,12,2019
usnesením č. 8/20 v souladu s ustanovením § 85/§102 zákona č, l28/2000 Sb,. o obcích.
v platném znění, o poskytnutí dotace,
Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení Zákona č, 250/2000 sb,, o rozpočlových
pravidlech územníchrozpočtů,v platném Znění a
',ákona č. 32012001 sb., o finančíikontrolc
ve veřejné spřávě a o změně někter,ých Zákonů (zákon o finančníkontlole), v platném Znění.
II-

Smluvní strany

Obec Měrovice nad Hanou
zastoupená Ladislavem Bařinou, starostou obce
Sídlo; Měrovice nad Hanou 131, 752 0l

lč:00636380

Bankovní spojení: ČSOB Přerov
ě,ú, 103900378/0300
(dále jen poskytovatel)
a

TJ

Haná Měrovice z.s.
Zastoupená Pavlem Fabišíkem - předseda
se sídlem Měrovice nad Hanou 24 l , 752 0
IC| 1461713'l
čísloúčfu:154805530/0300
(dále jen příjemce)

1

Kojetín

III.
Přednrět srnloulry
Předmětem smloulT je posLytnutí neinve§tiční dotace na činno§t §Dolku a údržbu
areálu v roce 2020
2. Dotaceje ve smyslu zíkona č, 320/200l Sb. o kontrole ve veřejné správě o změně
některých Zikonů (žrákon o finanění kontrole), v platném znění, veřejnou finanční
podporu a vztahují se na ni všeclma ustanoveni tohoto ákona.
1.

Iv.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotac€
1,

Poskytovatel poskytne z prostředků obce Měrovice nad Hanou přúemci neinvestiční
dotaci ve \"ýši 115 000,- Kč ( slory : jednostopatnácíisíckorun českých),
ProstŤedky dotace budou poukázány baŇolŤím převodem na účetpříjemce
uvedený v č1. II. smloulT.

Podminh/ použitídotace a povinnosti příjemce

l.

Příjemce se zavazuje prostředky použít výhradně pro účel,na ktený mu byly poskytnuty
a kter,ý je specifikován v čl. Ill, této smlouvy.
Příjemce odpovídá po celou dobu čerpáníprostředků dotace zajejí hospodámé použiti,
Příjemce dotace Za,jisti ve svém účetnictví,v souladu s obecně platnými předpisy,
zejména se zákonem č, 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, řádné
sledování použitých prostředků dotace.
Příjemceje oprálněn \Tužítpťostředky z poskytnuté dotace do 5.12,2020. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
Přijemce dotaceje povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedeni kontroly
čerpáJtíposk},tnutých prosťedků a poskytnout j im k tomu veškerépodklady a
informacejak po celou dobu čerpánídotace, tak i po následné kontrole,
Příjemce dotace předloží poskytovateli závěrečnéfinančnírTpořádáni dotace do
6.12.2020. Nejpozději do 31.12.2020 je příjemce povineí vrátit na účetposkytovatele
případnou nepoužitou část prosťedků dotace.
Nedodržili příjemce povinnosti \,Tplývajícípro něj z této smlouvy nebo budeJi po
provedené kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na nějž byla
poskytnuta, je poskytovatel oprá\,něn od této smlouly odstoupit písemným oznámením
doručeným příjemci.

2.
3.
4,
5,
6.
7.

vIL
závěrečná u§tanovení
1

,

2,
3,

4.
5.

Smluvní strany berou na sebe práva a poviDnosti \,f,plývajíci z této smloulT.
Obě strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podlejejich svobodné a
pťavévůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.
Změna smlouly je možná pouze písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se \yhoto\,,uje ve dvou ste.jnopisech, které mají platnost oliginálu. Každá
ze smluvníčhstran obdržíjedno\Thotovení.
Smlouva nabývá platnosti i účinnostidnem podpisu smlour,y oběma stranami.
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ťrlloha:
Tiskopis,.Vyúčtováni dotace"
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"'

za příjemce

organizace:
NázeV
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kce:

á, nížepodepsaný/á

příjemce dotace z rozpočtu obce Měrovice nad Hanou v roce ,,,..,......,,.,., čestně prohlašují, že poskytnutá dotace Ve
výši ,,.,,,,,,,,,,.,.,,,,..,..,...,,.,.,..,., Kč byla řádně Využita na úhradu nížeuVedených Výdajú,
-

VvúčtováníDoužité dotace v ro.€
číslodokladu

druh dokladu

.

druh nákla.lu

částka celkem kč

datum úhrady

celkem kči

celkem po§kWnuto Kč:
celkem vyčerpáno z dotace Kč:
*Celkem nevyčerpáno z dotace
Kč:
Při platbě faktury v hotovosti ie nuiné doložit fakturu

+ pokladnídoklad, pokladní knjhu, v případě platby
převodem
bankovním
nuiné doložit fakturu + výpis bankovního účtu.
* Nevyčerpané finančníprostředkyVrátí přúemce
na účetposkytovatele číslo1o39oo378/o3oo, popřípadě do
pokladny obce.

Pňloha:

kople účetníchdokladú ks: ,..,,..,,,., ,,,,,

wplnlposkytovakl

Finančníkontíola dle z,č,320/2001sb. ve znění pozděJší.h předpisú
Ná5|ednou finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla

titulem,

-

nebyla využita v souladu s dotačním

Dne: .....,,,,,,,,,,,...............,

Podpis příkazce

_

starosty

Podpis správce rozpočtu a hl.účetní

