VEŘEJNOSPRÁVNÍ

SMLOUVA

Obec Lipová
Zastoupena: Pala Miroslav, starosta obce
Lipová 48, 763 21 Slavičín, DIČ: CZ 46276084
č. ú.: 140 558 2349/0800
dále jen obec
a

Tělovýchovná jednota Lipová, spolek
Zastoupena: Vobořil Václav
Lipová 130, 763 21 Slavičín, IČ: 00559831
č. ú.: 156 804 0237 / 0100
dále jen příjemce
uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na pro rok 2018 ve výši 60 000,- Kč, slovy: šedesát
tisíc korun českých, a to ve dvou splátkách na základě řádně podané žádosti na jeho účet
uvedený v záhlaví smlouvy.
II.
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené ve své žádosti.
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby.
3. Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 30. listopadu daného roku a zároveň ke
stejnému datu vyúčtovat. Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé
položky (doložit fotokopie účetních dokladů, bankovních výpisů apod.).
4. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 31. prosince daného
roku.
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové
kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet
obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.

Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užití dotace.
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile
z poskytnuté částky za každý den prodlení.
III.
Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obec a jedno
vyhotovení obdrží příjemce. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce:
Zastupitelstvo obce Lipová
Datum:
19. 1. 2018
Číslo usnesení:
03-180119

V Lipové dne 30.1.2018

.........................................................

.........................................................

Pala Miroslav

Vobořil Václav

starosta obce

zástupce TJ Lipová

