VEŘEJNOPRÁVNÍ
č. 1/2019

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibyslavice na rok 2019
Obec Přibyslavice
se sídlem:
Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
IČO:
00637548
DIČ:
CZ00637548
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.: 9800129604/0600
Telefon:
546 440 292
E-mail:
starosta@pribyslavice.net
Zastoupená:
Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
TJ Sokol Přibyslavice
se sídlem:
Sokolská 25, 664 83 Přibyslavice
IČO:
49461532
Bank. spojení: Fio Banka a.s., č.ú.: 2300866219/2010
Zastoupený:
Bc. Iva Varmuža, starosta jednoty; Martin Palma, jednatel jednoty
(dále jen „příjemce“)
(dále též jako „smluvní strany“)
uzavřely následující smlouvu:
I.
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve
formě dotace (dále jen „dotace“) na činnost příjemce v roce 2019 na základě jeho Žádosti
o dotaci, evidované pod č.j. OUPr/Kv/0331/2019 (dále jen „Žádost o dotaci“).
2. Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31. 12. 2019 v souladu se
Žádostí o dotaci z rozpočtu obce Přibyslavice na rok 2019. V případě, že k realizaci
podporovaných aktivit došlo před uzavřením této smlouvy, prohlašuje příjemce, že toto
ustanovení smlouvy bylo naplněno.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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II.
1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 95.000,- Kč (slovy devadesátpěttisíc korun
českých) na realizaci podporovaných aktivit dle čl. I. této smlouvy.
2. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne ode dne podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného
vypořádání.
3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2020 finanční
vypořádání dotace v podobě doložení daňových dokladů dle článku III. této smlouvy.
III.
1. Dotace je určena na proplacení provozních a projektových nákladů příjemce pro činnosti
uvedené v Žádosti o dotaci. Tyto prostředky nelze použít na dary, mzdové výdaje a výdaje,
které nesouvisejí s předloženou Žádostí o dotaci. Použití dotace příjemce doloží při
finančním vypořádání dotace kopiemi účetních dokladů z roku 2019 a kopiemi
dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů.
IV.
1. Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání
poskytnutého příspěvku.
V.
1. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma stranami.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážené vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Poskytnutí dotace dle této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přibyslavice na
jednání č. 8/2019, dne 5. 8. 2019, usnesení č. 7/8 nadpoloviční většinou hlasů všech členů
zastupitelstva obce.
V Přibyslavicích dne 12. 8. 2019
Za poskytovatele

Za příjemce

.................................................................
Ing. Iva Hadašová
starostka obce

.................................................................
Bc. Ivan Varmuža
starosta jednoty

.................................................................
Martin Palma
jednatel jednoty
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