Veřeinoprduní smlouva o poskvtnutí dotuce č.2/2018

podle $ 10a a násl. zákona250/2000 Sb., o rozpočtovychpravidlech územníchrozpočtů,
ve zněnípozdejších
předpisů(dálejen ,,Zákon,.)

Obec BRANTICE
se sídlem: Branticečp.121.'
79393 Brantice
IČ : 0 0 2 95 8 8 4
1850608359/0800
číslo
účtu:
zastoupenástarostouobce:VladimíremDoÍkem
na stranějedné
(dál,etéžjenj ako ,,posk1'tovate1..)
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Název organizace : TJ Sokol Radim,z.s.
Adresa : Radim čp.46'793 93 Brantice
IC: 019 36 417
Čísloúčt.':184 540 9339/0800
Zastoupená : Liška Miroslav-předseda klubu
na stranědruhé
(ďáIetéžjenjako ,,příjemce..)
uzavírajív souladu s ustanovením $ 10a odst.5 zákona č).25012000 Sb', o rozpočtových
pravidlechúzemníchrozpočtů,
ve zněnípozdějšíchpředpisů,tuto
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce BRANTICE
(dále jen,'Smlouva..)

I. Předmět a účeldohodv
1. obec Brantice poskytne v roce 2018 ze svéhorozpočtupříjemci dotaci ve výši
60 000'- Kč (slovy : šedesáttisíckorun )
dotace : pro účelyrrvedenév ŽádostiTJ Sokol Radim v roce 2018
účelposkytnutí
2.Dotace se poskytujena účelstanovenýv bodě 1. tétočástiSmlouvy jako neinvestiční.
3. Dotacebudepřevedenana účetč:184 540 9339/0800vedenáu ČS,a.s.: TJ Sokol Radim,z.s.
do 31.3.2018
II. Dalšíujednání
ji k účelupopsanémuv bodě 1. tétočásti
1. Příjemcedotaci přijímá azavazuje se por.rŽít
Smlouvy azapodmínek stanovenýchtouto Smlouvou a platnými právnímipředpisy.
o přípa{nouzm.ěÍ1u
uÍčení
účelučerpánídotaceje nutno písemně požádatposkytovatele
účel.dotaci
anazměněný
čerpatjen s předchozímsouhlasemposkytovatele'V případě
porušení
tétopovipnosti, či kterékoliz podmínek'ustanoyenía ujednánítétosmlouvy,je
poskýovatel oprávněn od tétosmlouvy okamŽitěodstoupita příjernceje povinen dotaci

v poskytnutévýši nebo částdotaceurčenouposkytovatelemvrátit okamŽitěna účet
poskytovatele.
2. Poliud v době trvánítétosmlouvy dojde k zárrikrrnebo transformacipříjemcedotace,
případněk dalšímzměnám např. v identif,rkačních
je příjemcepovinen tuto
údajích,
skutečnost
neprodleněoznámit poskytovateli'
3. Příjemcese zavazuje,Že před svým zárrikemnebo transformacípřevede nevyčerpanoučást
dotacezpět poskytovateli' a to nejpozději do 30 dnůpřede dnem zániku nebo
transformacepříjemce. Y témžetermínuje příjemcepovinen předloŽit poskytovateli
vyúčtování
vyčerpané
částidotace.
4' |oskýnutéfinanční
prostředkypříjemcevyčerpánejpozději do 15.12.2018.
nedočerpanáv roce 2018, bude vráce.,á,,u to.t po't.ytovatele nejpozději do 31.12.
9í:1ku
2018 ' Prostředky se povaŽujízavrácenédnem připsánína bankovníúčetposkýtovatele.
Konečnévyúčtování
čerpánídotacepříjemcepředloŽíposkýovateli nejpoiději do
15. lednanásledujícího
roku.
Poskýovatelje oprávněnve smyslrrzákona č.320l2}0r Sb., o finanční
kontrole've znění
pozdějšíchpředpisů,ověřovat kontrolou hospodárnosta účelnostčerpánídotacea
dodrŽovánípodmínektétosmlouvy.
5. NedodrŽeníúčelupouŽitídotace se povaŽujeza porušenírozpočtovékázněpodte 22
$
zákona č.25012000Sb.' o rozpočtovýchpravidlech ťrzemních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů'obec - poskytovatel uložíosobě;která se porušenírozpočtovédisciplínýd.opůstila,
odvod do svéhorozpočtuve výši částkyneoprávněněpouŽitýchprostředků'ueho roziočtu
spolu s povirrnostízapIatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně pouŽitých
prostředků,nejvýševšak do tétočástky,a to do 30 dnůod rozhodnutíposkytovateleo
vráceníneoprávněněpouŽitýchprostředkťrvčetněpenále'
III. Záv ěr ečná ustanovení
1. Smlouvanabýváplatnosti a účinnostiokamŽikempoclpisuoběma stranami"
2. Změny a doplňky tétoSmlouvy mohou b;it provedenypouze se souhlasemobou strana to
písemnouformou.
3' Smlouvaje vyhotovenaVe dvou stejnopisech,znichžjedenobdrŽípříjemcea jeden
poskytovatel.

ry.
Poskýnutí dotacebylo schváleno zastupitelstvemobce Brantice dne 28,2'2OIBč.usn'1814lI8
V Branticíchdne 15.03.2018
ZaObec Brantice:
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Liška Miroslav
přeclsedaTJ Sokol Radim,z.s.

733 93 BRANTiŮE
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