Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřená dle § 10 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správního
řádu zák. 500/2004 Sb.
Obec Žleby
se sídlem Zámecké náměstí 67, Žleby, 285 61
IČ: 00236691
číslo účtu: 443526319/0800
zastoupená místostarostou obce, Pavlem Suchánkem
na straně jedné
(dále též jen jako „poskytovatel“)
a
SK Transpa Spartak Žleby
IČ: 63845288
číslo účtu:159440868/0600
zastoupená Milanem Semerádem st., bytem Havlíčkova 473, 285 61, Žleby
na straně druhé
(dále též jen jako „příjemce“)
uzavírají v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce Žleby
(dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět a účel Smlouvy
1. Obec Žleby poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční příspěvek ve výši
72 000,- Kč
za účelem úhrady nákladů:
- Podpora a rozvoj tělovýchovy na rok 2022
2. Příspěvek bude vyplacen na účet č.159440868/0600
3. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému v bodě 1 této
smlouvy a za
podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy. O případnou změnu určení účelu čerpání
dotace je nutno písemně požádat poskytovatele
a na změněný účel dotaci čerpat jen s předchozím souhlasem poskytovatele. V případě
porušení této povinnosti, či kterékoli z podmínek, ustanovení a ujednání této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy okamžitě odstoupit a příjemce je povinen dotaci
v poskytnuté výši nebo část dotace určenou poskytovatelem vrátit okamžitě na účet
poskytovatele.

II.
Další ujednání
1. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který předloží obci Žleby do 31. 12.
2022 na tiskopise, který tvoří přílohu této Smlouvy.
2. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 31. 12. 2022.
Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších
předpisů, ověřovat kontrolou hospodárnost a účelnost čerpání dotace a
dodržování podmínek této smlouvy.
3. Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec – poskytovatel uloží
osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně
použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení
neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude penále nižší než 1 000 Kč, neuplatní se.
4. Spolek (sdružení) se zavazuje spolupracovat na akcích pořádaných obcí Žleby.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to písemnou formou.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
a) Tiskopis „Vyúčtování neinvestičního příspěvku“

IV.
Poskytnutí příspěvku bylo schváleno zastupitelstvem Obce Žleby, usnesením č. 146 ze dne 20.12.2021
.

Ve Žlebech dne: 14.02.2022

...…………………………..…….
Obec Žleby
zast. místostarostou obce

…………………………………….
příjemce dotace
Milan Semerád st.

