Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tečovice
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ust. § 10a) a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů )
mezi:
Poskytovatelem dotace:

Obcí Tečovice
se sídlem: Tečovice č. 185,PSČ 763 02
zastoupený: Ing. Jaromírem Doležalem, starostou
IČ: 00568741..
bankovní spojení: : č.ú.12022-661/0100 Komerční banka, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemcem dotace:

Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice, z.s.
se sídlem Tečovice č.p. 302, 763 02 Tečovice
IČ: 44117370
typ příjemce: zájmový spolek
zastoupený: Richardem Horáčkem, předsedou spolku
bankovní spojení: č.ú:1400408309/0800 Česká spořitelna
zapsaný u KS v Brně, oddíl L, vložka 294
(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy, účel, období
1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III.
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 40 000 ,- Kč
Slovy: čtyřicettisíckorunčeských
1.2 Dotace je poskytována na : oprava podlah v kabinách
1.3 Dotace je poskytována pro kalendářní rok 2017

II.
Splatnost peněžních prostředků , podmínky použití
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a po nabytí účinnosti této smlouvy do 10.8.2017.
Příjemce se zavazuje dotaci použít pouze k účelu uvedenému v čl. I. odst. 1.2.
III.
Podmínky udělení peněžních prostředků
3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.

3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Obci Tečovice do 31.10. 2017.
Vyúčtováním dotace se rozumí, čerpání a použití peněžních prostředků poskytnutých a dokladů
prokazujících uhrazení nákladů na tuto činnost ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných
daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv.
zálohové faktury).
Pokud poskytovatel shledá nedostatky v předloženém vyúčtování, vyzve příjemce k doplnění do
sedmi dnů ode dne předložení vyúčtování. Pokud nedostatky neshledá, vyúčtování schválí.

3.3. Nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit do sedmi dnů ode dne předložení
vyúčtování na peněžní účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této smlouvy.
3.4. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí
příslušného orgánu.

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obec Tečovice, Tečovice
185.
4.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.
4.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
4.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
4.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.
4.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce:
……………………….
Datum jednání a číslo usnesení:
………………………….

V Tečovicích dne
Za poskytovatele

………………………………..
Ing. Jaromír Doležal
starosta Obce Tečovice

Vyvěšeno dne: 12.6.2017
Sňato dne: 28.6.2017

V Tečovicích dne
Za příjemce

………………………………
Richard Horáček
předseda spolku

