Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Smilovice, dle usnesení ze dne 16.2.2022 dle § 85 odst. c zákona 128/2000
Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace.
1/ Obec Smilovice
sídlo: Smilovice 11
IČO: 00238635
Zastoupena: Jaroslavem Zaplatílkem , starostou obce
Tel: 326357286
/dále jen poskytovatel/
a
2/ SK Rejšice, z.s.
sídlo: Rejšice, 294 42 Luštěnice
zastoupena: Jaroslavem Zvěřinou, předsedou klubu
uzavírají spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti: sport
Článek I.
Účel dotace
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce Smilovice
ve formě dotace (dále jen „dotace“) pro zajištění údržby a chod areálu SK Rejšice.
1. Dotace se poskytuje na údržbu a provoz sportovního areálu.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude službu poskytovat, v souladu s právními
předpisy.
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
Článek II.
Výše dotace
1. Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši 100.000 ,- Kč slovy:jednostotisíckorunčeských
na činnost uvedenou v čl. I
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Článek III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána ve dvou splátkách na účet příjemce, a to takto : 04/2022 – 50.000,--,
08/2022 – 50.000,--.
Článek IV.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který předloží obci do
30.1.2023. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději
do 15.2.2023.

3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a
druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení).

Ve Smilovicích dne :

………………………………………….

……………………………………

Jaroslav Zvěřina
předseda klubu

Jaroslav Zaplatílek
starosta obce
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