Veřejnoprúvnísmlouva o poskytnutídotaceč.2/2019

podle $ 10a a násl. zákota250/2000 Sb.' o rozpočtov'ých
pravidlech územníchrozpočtů'
ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen ,,Zákon,,)

Obec BRANTICE
se sídlem: Brantice čp.121.,793
93 Brantice
IČ:00295884
čísloúčtu:1850608359/0800
zastoupenástarostouobce:Vladimírem DoÍkem
na stranějedné
j enjako,,poskýovatelo.)
(dá|etéž
a
Název organizace: TJ Sokol Radim,z.s.
Adresa : Radim čp.46o
793 93 Brantice
IC: 01936 417
čísloúčtu:184 540 9339/0800
Zastoupená : Liška Miroslav-předseda klubu
na stranědruhé
jen jako,,příjemce..)
(dáletéž
uzavírajív souladu s ustanovením$ 10a odst.5 zákona č, 25012000Sb.' o rozpoětoých
pravidlech izemních rozpoětů,ye zněnípozdějšíchpředpisů,tuto
Veřejnoprávnísmlouvuo poskytnutídotace z rozpočtuobceBRANTICE
(dálejen,,Smlouva..)
I. Předmět a účeldohody
1. obec Brantice poskýne v roce 2019 ze svéhorozpoětupříjemcidotaci ve výši
60 000'-Kč (slovy : šedesát
tisíckorun )
úěolposlrytnutídotace: pro úěelyuvedenév žádostiTJ Sokol Radim v roce 2019
2. Dotacese poskytujena úěelstanovený
v bodě 1. tétoěásti Smlouvyjako neinvestiční.
3. Dotacebudepřevedenana úěetč:184 540 933910800
vedenáu ČS,a's.: TJ Sokol Radim,z.s.
do30.4.2019
II. Dalšíujednání
1. Příjemcedotaci přijímá azavazujese použít
ji k úěelupopsanému
v bodě 1.tétočásti
Smlouvy a zapodmínekstanovenýchtouto Smlouvou a platnýmiprávnímipředpisy.
o případnouzměnu určeníúěelučerpánídotaceje nutnopísemněpožádatpos$rtovatele
jerr s předchozímsouhlasemposlqrtovatele.V případě
a na změněný{iěěl.dotáoilěerpat
porušení
iétoipoÝinnósti,ěi tterékotii podmínek,ústanovení
a ujednánítétosmlouvy,je
poslcytovateloprávněnod tétosmlouvy okam1itěodstoupita příjemceje povinen dotaci

i,1

v poskytnutévyši nebo ěást dotaceurčenouposlqytovatelem
vrátit okamŽitěna úěet
poskýovatele.
2. Pokud v době trvánítétosmlouvy dojdek záni|gJnebotransformacipříjemcedotace,
případněk dalšímzměnámnapř. v identifikaěníchúdajích,
je přiiemce povinen tuto
skutečnost
neprodleněoznámitposlrytovateli.
3. Příjemcese zavazuje,žepřed svým zánikem nebotransformacípřevedenevyčerpanou
část
dotacezpět poslqrtovateli,a to nejpozdějido 30 dnůpřede dnem zániku nebo
transformacepříjemce.V témže
termínuje příjemcepovinenpředložitposlqrtovateli
vytičtování
vyěerpanéěásti dotace.
4. Pos$rtnutéťrnarrění
prostředkypříjemcelyčerpá nejpozději do 15.12.2019.
v roce 20i9,-budeu.á."nu na ú€ e t postytovatelenejpozdějido 31.12.
9í:!t." nedoěerpaná
,
Prostředky
považují
se
zawácenédnempřipsánína bankovníúěetposlgrtovatele.
?9I9
Konečnévyúčtování
ěerpánídotacepříjemcepředloŽíposkytovatetine.jpozocjioo
15.lednanásledujícího
roku.
Poslqtovatelje oprávněnve smyslu zákonaé.320/20OISb., o finančníkontrole,ve znění
pozdějšíchpředpisů,ověřovatkontrolouhospodámosta účelnost
č,erpání
dotacea
dodržování
podmínektétosmlouvy.
5. Nedodrženíúčelupoužitídotacese považujeza porušení
rozpočtové
kázněpodle $ 22
zákona ě' 250/2000Sb., o rozpoětovýchpravidlechúzemníchrozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů.obec - poslqtovatel uložíosobě,která se porušení
rozpóčtovédisciplínydopústila,
odvod do svéhorozpočtuve ýši částkyneoprávněněpoužiých prostředlď svehorozpočfu
spolu s povinnostízaplatitpenáleve vyši 1 promile denněz neoprávněněpoužitych
prostředků'nejvýševšakdo tétočástky,a to do 30 dnůod rozhodnutíposlqrtovateleo
vráceníneoprávněněpoužitychprostředkůvěetněpenále.
III. Záv érečnáustanovení
1. Smlouva nabyvá platnostia úěinnostiokamžikempodpisuoběmastranami.
2' Zménya doplňky tétoSmlouvy mohou byt provedenypouze se souhlasemobou strana to
písemnouformou.
3. Smlouvaje vyhotovenave dvou stejnopisech
, z nic|tžjedenobdržípříjemcea jeden
poskytovatel.
TV.
Poskýnutídotacebylo schválenozastupitelstvem.obce
Brantice dne27.2.2019č,,usn.2/4ll9
V Branticíchdne20.03.2019
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