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Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotacezrozpočtu obce Měrovice

nad Hanou

I.
preambule
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou roáodlo na svém zasedénídne 8.I2.202I
usnesénímč. 18/1 v souladu s ustanovením § 85/§102 zékona ě. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném zněni, o poskytnutí dotace.

Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení zákonaě.25012000 Sb., o rozPoětových
pruuiat"Ót, územníchrozpoětů, v platném znéni a zákona č.3201200I Sb., o finanČníkontrole
ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákono finančníkontrole), v platném zněnÍ.

n.
Smluvní strany
Obec Měrovice nad Hanou
Zastoupená Ládislavem Bařinou, starostou obce
Sídlo: Měrovice nad Hanou I31,7520I
IČ: 00636380
BaŇovní spojení: ČSOS Přerov
č.ú.103900378/0300
(dále jen poskytovatel)
a

TJ

Haná Měrovice z.s.
Zastoupená Pavlem Fabišíkem - předseda
se sídlem Měrovice nad Hanou 241,752 01 Kojetín
IČ:14617I37
čísloúčtu:1 54805530/0300
(dále jen příjemce)

ilI.
Předmět smlouvy
1.

předmětem smlouvy je poskytnutí investiČnídotace na pořízení sekaČky na trávu

roee202l

iluesmysluzékonač,320l200ISb.okontroleveveřejnésprávěozměně

někteqých zákonů (zákono finančníkontrole), v platném znéni,veřejnou finanČní
podporu avrtahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona,

IV.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace
poskytovatel poskytne z prostředků obce Měrovice nad Hanou 9ŤÍj9mci iryestiČní
aotaói ve wši,6z.po9._ xj ( slovy : šedesátsedmtisíc korun českých).
2. P*rtř.dky d"t"* budou poukazány bankovním převodem na účetpříjemce
lrwerlenú v čl IT smlouw.
1.

v.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce

1.
2.
J.

4.
5.

6,

7.

Příjemce se zavan$e prostředky použítqýhradně pro úěel, na ktery mu byly poskytnuty
akteryje specifikován v č1. n. této smlouvy.
Příjemce odpovídá po celou dobu ěerpání prostředků dotace za jeji hospodárné použití.
Příjemce dotace zqistí ve svóm účetnictví,v souladu s obecně platn;fmi předpisy,
zejménase zákonem č.5631199l Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisŮ, řádné
sledování použi|ých prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn využítprostředky z poskytnuté dotace do 3I.I2.202l . Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly
čerpáníposkytnudch prostředků a poskytnout jim k tomu veškerépodklady a
informace jak po celou dobu ěerpaní dotace, tak i po následné kontrole.
Příjemce dotace předloží poskytovateli závěrečnéfinančnírypořádání dotace do
31.1.2022. Nejpozději do 20.I.2022je příjemce povinen vrátit na účetposkytovatele
případnou nepoužitou ěást prostředků dotace,
Nedodrží_lipříjemce povinnosti vyplývajícípro něj ztéto smlouvy nebo bude-li po
provedené kontrole zjištěno, že dotace není ěerpána v souladu s účelem,na nějž byla
poskytnuta, je poskytovatel oprávněn od této smlour,y odstoupit písemným oznámením
doručeným příjemci.

vil.
závérečná ustanovení
1.

2.
J.

4.
5.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývaj ici ztéto smlouvy.
Obě strany shodně prohlašují,že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a
pravé vůle, nikoliv zanápadně neqýhodných podmínek.
Změnasmlouvy je možná pouze písemnými, ěíslovanými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Kažďá
ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení.
Smlouva nab;ývá platnosti i úěinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

V Měrovicích nad Hanou

V Měrovicích nad Hanou
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