Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace
č, 8/201ó

uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzeínnich
rozpočtůa § 159 a ná6l,zákona č. 500/2004 sb,, správni řád

l.

smluvDí §trany

obec ostravice

se sídlem:
zastoupena:
lČ:
bankovní spojeni:
čísloúčtu:

(dále

jen "Posl].tovatel")

739 14 ostlavice č. 577
Ing,Miroslavem Mališem, staroslou obce
00297046 DIČ:002q7046
Komelčníbanka a,s., expozitura Frýdlant n.o.
312578l/0100

a

Tělowýchovná jednota §okol Ostrayice

sídlem:
z.§toupen:
čísloúčtu:
bankovní spojení:
se

(dáe ien "Příiemce")

uzavíÉjív souladu s ustanovením §

- TJ Sokol O§tfavic€

739 14 Ostravice,O§travice
p.Vranay Vojtěch -piedseda TJ ostravice
1683554399/0800
Česká spořitelna, a.s,

10a odst,5 ziákona č.250/2000 Sb.. o rozpočto\:i,ch

pravidlech územních rozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů, tuto

Veřejuoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičníhopříspěvku
(dále jeú ,,smlouva")
z rozpočtu obc€ o§třavic€
II.

preambule
Příjemce podal dne 23.3.2016 ádost o posk},tnutí dotace, která obsahovala všechny
nálžitosti uvedené v § 10a odst.3 Zákona (dlile jen ,,Žádost"), Posk},tovatel se Iozhodl
Žádosti Příjemce vyhovět, a to usnesením zastupitelstva č. l l /l3 ze dne 20.06.2016.Tato
Smlouva upravuje podmínky posk}tnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.

Dotací se rozumí peněžni plosťedky posk},tnuté z rozpočtu Posk)tovatele Přúemci na účel
stanovený v bodě Iv, této smlouvy,

ru,

výše dotac€ a úbrada
Pos!rytovatel podle této Smlouvy poskytne přijemci dotaci ve \.i§i l00 0fi}- Kč, slovy
jeddostotisíckonmčeských. Zdrojem krytí dotaceje v plné ťšiíozpočetPoskytovatele.

Dotace bude Příjemci vyplacena jednoŤázově v plné výši na benkovní účetčislo
1683554399/0800 po podep§ád táo sn ouvy ve lhútě nejpozději do 30.10.20ló,

Iv.

účeldotace
Dot8c€ se po§k}tuje na výdaje spojené s činností TJ sokol ostravice v loce 20l6 dálej€n

.Projekť'

v.

TciitíDy realizrce
Příjemce dotaco se zavazuje dodrž€t následujíci teŤmíny rcalizace Projekfu:

realizace
Ukonč€ní r€alizace

01.01.2016

Zahéjeni,

31.12.2016

Předložení fiítančníhovypoŘódání dle článku MI. §m.louvy
Vrácení nevyužitých finaačníchprostledlai dotace
1T.
Porušeni rozpočtovékázně
Příjemce dotace §e dopustí porušení tozpočtové kázně, pokud nedodžípodmínky stanovené
touto sn ouvou. v souladu se Zákonem nařídí v takovém případé Poskytovatgl odvod za
porušenírozpočtové káziě a pří§lušnépenále.

!'II.

Filrnčni vypoňídánl dotace

1.

Příjemce je povinen:

a)
b)

c)

předloát \Ťičtováni poskysruté dotace a p.oblášgíi o správnosti a pravdivosti

Yytlčtovánípo§kylovateli do 31.12,2016;
vnítit poskytovateli dotaci nebo její poměmou úi§! pokud byla použita v rozporu s
lič€lem, n8 který je dobce rťěena Eebo se akce, na kterou je dotace určena
tr€uskutečnila;
vráťt levyčerpanou čásl po§kymute dotace poslq^ovateli do 31.01J017;

d)

umofit příslušným o.gánům poskrovatele provedení pruběžnéa niisledné konlroly
hospodaření s veřejnými pro§tředky z po§k}.tnuté dotace a pied]ožit při konfoie
všechny potřebné účetniajiné doklady;

e)

v

připadě porušeni podminek této Smlouw odvést celou výši neoprávnéné
použitých nebo zadťených prostředků dotace na účetposkFovatele a uhradil penále
ve výši 1 plomile denně z ncoprávněně použiých nebo zadržených prostředků;
neprodleně, nejpozději však do 5 kaiendářních dnů inlormovat poskyovatele o
všech změnách týkajícíchse identifikace příjemce nebo realizace smlouvy.

vl.

závěrečná ustanovení
Smluvní st.any beťou na sebe pláva a povinnosti z této smlourT pro ně vyplývajícía pokud
by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně
vzájemnou dohodou smluvnich stran.
Připadné změny a doplň](y této Smlouvy budou smluvni strany řešit pisemnými, vzesfupně
číslovanými dodatky k této smlouvě. které budou výs]ovně za dodarky léto Smlouvy
oznaČeny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, z ltchž každémá platnost originálu,
Jedno vyhotovení obdržíposkytovatel a jedno vyhotovení přijemce, Tato Smlouva nabývá
platnosti a účinnostidnem podpisu osob oprávněnýchjednat za smluvní s!ťany,

Doložka plaínosti právního úkonu dle ust,
(obecní zřizeni) v platném zněni:

§

41

zakona

č. 12812000 Sb.. o

obcich

Zastupitelstvo obce schvaliIo smlouvu na svém zasedání dne 20.06,20l6 usn€sením č,1l/l3.

v ostravici

dne 22.08-2016
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za poskytovatcle

lng,Miroslav Mališ
starosta obce

za přijemce
p.Březina Manin
člen výboru TJ Sokol
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veřeinoprávní smlouvy
uavfun€ d|e § toa ákona č.25{r/2dr0 sb.,o rozpočtot ých přavidlech ú.emních .ozpočtúa
§ 159 a násl.ákona č.50o/2qr4 sb.§pnívní řád.
nad íl (mo,-Kč
příiemce

§chválene zo obcé dne

částka

utavřena dne

;druženíBEsKYDHosT.ostravice 268,ostravice 739 14

124 000,00

15.6.2015

29,6.2015

Klub če§kých turistů,Na Mtitě lo,ostrava 700 30

250 000,00

15.6.2015

MEDEtA-péče o senioryo.p,s,,ostravice č.p,855,ostravice 739 14
spolek BEsWDHosT,ostravice č.ev.956, ostravice 739 14
Iělo,/ýchovná jednota sokol ostravice-TJ sokol ostravice

260 000.00
147 225,00

a.2.2076
20.6.2016

100 000,00

20.6.2016

29,6.2075
23.z.2076
71.7.2076
22.8.20!6

smlouvyjsou uloženy k nah|édnutiv kanceláři účetaíobce ostravice a na Webot/ých stránkách obce ostravice - www,obec-ostíavice.cz

