Veřejnosprávní

smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovany

Poskytovatel:
Obec Bukovany
se sídlem Bukovany 222
Zastoupená: starostkou obce Bc. Janou Šimečkovou
tčo; oooz84793
a

Příjemce:
Tělovýchovná jednota Družba Bukovany
696 31 Bukovany 222
lC:48847208
Zastoupený p. Liborem Horňákem, nar.15,8.1965, trvale bytem Bukovany 222,
předsedou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.účtu,,1442000379/0800
l.

Smluvní strany prohlašují,že jsou způsobiléuzavřít tuto smlouvu, stejně jako
zPŮsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním prav'a a
povinnosti,

ll. Předmět smlouvy
1)Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci pro rok 2021 ve
Kč slovy šedesátpěttisíc korun českých.
2) Příjemce se zavazuje použítdotaci na zajištěnípokrytí výdajů:

výši 65 ooo,-

Kulturní a spoleČenskéakce v obci (podpora sportovní činnosti v obci
provozní režie, elektrická energie, sportovní nářadí, cestovné)
3) Poskytovatel poskytne dotaci jednorázově.

4) O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace
příjemci bylo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 12Bt2OoO Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Zastupitelstvem obce Bukovany
v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2021 dne 22.12.2021,

lll. základní ustanovení

1) Dotace se poskytuje výhradně za účelemvymezení v článku ll. odst, 2

smlouvy.

této

2) Dotace se poskytuje příjemci výhradně na výše uvedené účelyuskuteěněné
v roce 202'l dle ust. ll, odst. 2) této smlouvy. Dotaci nelze převést do následujícího
roku.
3) Na poskytnutí dotace není právní nárok.

lV. Povinnosti příjemce
1)Příjemce je povinen po uskutečněníakce předložit poskytovateli vyúčtovánídotace
dle této smlouvy. Písemnévyúčtováníjepovinen předložit na příslušných formulářích
o použitídotace. Toto vyúčtovánípředloží nejpozději do 15.12.2021 na Obecní úřad
v Bukovanech. Nejpozději k tomuto datu je příjemce povinen vrátit na výše uvedený
účetposkytovatele nepoužitou část poskytnuté dotace.
2) Dle zákona č, 32012001 sb, o finančníkontrole ve znění pozdějšíchpředpisů
proběhne u příjemce dotace veřejnoprávní kontrola, kde příjemce předloží originální
účetnídoklady a veškeré podklady související se zaúčtovánímpřidělené dotace.
3) Příjemce zajistí ve svém účetnictvínebo daňové evidenci řádné vedení a viditelné
označeníoriginálních účetníchdokladů prokazujícípoužitípříspěvku či dotace dle
této smlouvy a soulad s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictvi,ve znění pozdějších předpisů.

V. Dalšíujednání
1) Pokud bude objektivně zjištěno, že dotace byla použita jinak než je uvedeno ve
smlouvě v čl, ll. odst,2), je příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši na účet
poskytovatele do 30 dnů ode dne doručenívýzvy poskytovatele k vrácení
neoprávněně použitých prostředků.
2) Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použitídotace poskytnuté obci
v účetnictvíspolku. Přijemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provedení
veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole,
ve znění pozdějších předpisů.

Vl. Sankčnípodmínky
1) Nesplní-li příjemce svoji povinnost a vtermínu stanoveném ve článku lV. bodu 1
této smlouvy neodvede na účetposkytovatele nevyužitéprostředky dotace, nebo
v termínu stanoveném ve článku V, bodu 1 této smlouvy neodvede na účet
poskytovatele neoprávněně použitéprostředky dotace, je povinen ve stanovené lhůtě
zaplatit z neodvedené částky dotace navíc i penále ve výši 1 promile denně z této
částky.

vll. závěrečná ustanovení

1) Strany se dohodly, že jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze
písemnými číslovanýmidoplňky, odsouhlasenými a podepsanými oběma stranami.

2) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
3) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnoudnem podpisu oběma smluvními
stranami.
4) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí
přísluŠnýmipředpisy právního řádu Českérepubliky, zejména zákonem ó.8gt2}12
Sb,, občanský zákoník v platném znění.
5) Smluvní strany prohlašují,že byla smlouva uzavřena na základě pravé, svobodné
vŮle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, souhlasí s ním a na
důkaz toho připojují své podpisy

V Bukovanech

Poskytovatel,

dne

05 .05,

2021

Příjemce:
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Smlouva schválena ZO dne ,,,26.4.2021.. usnesením:č,350

