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Smlouva o poskvtnutíjlotace z rozpočtu
obce Mšecké zehrovice

uzavřená podle ust.§ 10 zákona č.250l2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů mezi smluvními stranami :

obec Mšecké žebrovice
se sídlem : MšeckéŽehrovice čp.77,PSČ 27O 64
zastoupená : Romanou Metelkovou, starostkou obce

L

lC:
tel. :

e-mail :

IC:
tel.,fax :

e-mail:

bank,spojení : Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu : 542045369/0800
na straně jedné (dále téžjen jako ,,poskytovatel")

^

otganizace: SokolLodenice,spolek
se sídlem : Lodenice čp. 40, PSČ 270 64
zastoupená : p. Ladislavem Náprstkem - předsedou Sokola Lodenice, spolku

00244104
313 572 490,724 189 480
starosta@msecke-zehrovice. cz

4701218I
731 200 852
lada.napr da@,s eznam, cz

L.

bank.spojení : Reifaisenbank
číslo účtu : 47O4704Il5500
na straně druhé (dále téžjen jako ,,příjemce'o)

uzavirají v souladu s ustanovením § 10a, odst. 5, zákona č. 24l20I5, kteým se mění zákon
č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
tuto :

Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Mšecké Zehrovice

(dále jen,,smlouva")

1. Předmět a účel dotace

1. Předmětem této smlouqy je poskýnutí neúčelové neinvestiční podpory z rozpoětu
obce (poskýovatele) ve formě finančního příspěvku (dále jen ,,dotace") na sportovní
a veřejně prospěšnou činnost na uzemi obce ve prospěch občanů obce. Jedná se
zpraviď|a o pravidelnou zájmovou činnost a jednorázové projekty.
Dotace se poskYuje podle čl. Obecná závazná pravidla ,,Zásad pro poskytování
finanční příspěvků z rozpočtu obce Mšecké Žehrovice pro sportovní a zájmové
organtzace" s působností v obci Mšecké Žehrovice - Lodenice,
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2. Příjemce dotaci přijírná a zavazuje se použít jej k účelu popsanému v bodě 1, této části
Smlouly a zapodmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpis1,,.

2. VÝše dotace

3. Příjemci je poskýována dotace ve výši: 30. 000,- Kč na realízaci akce uvedené r, čl. ]
této smlour,y.
Pokud uznatelné ýdaje akce překročí výši dotace, uhradí příjemce částku tohoto
překročeni z vlastních zdrojů.
Pokud budou skutečné uznatelné ýdaje akce nižší než ýše dotace, je příjemce
povinen vrátit poskýovateli finanční prostředky dotace, a to v termínu určeném pro
vypořádání dotace v č1. 4 této smlouvy.

3. Způsob poskytnutí dotace

6. Dotace bude poukázánajednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví smlour,y nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouly oběma
smluvními stranami.

4. Další uiednání

7 . Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizací akce nejpozději do 30.1 1.

8. Prostředky nehe převádět do roku následujícího.
9. Příjemce je povinen použit dotaci maximálně hospodárným způsobem a ýhradně k

účelu uvedenému v č1. 1 této smlouvy.
10. Dotace je poskytovžtna na uznatelné výdaje akce a nelze ji použít na následující

výdaje akce:
a) pohoštěníadary
b) úhradu mezd, ostatních osobních nákladů, dohod o provedení práce či

pracovní činnosti, odvodů na sociální a zdravotni pojištění zaměstnanců nebo
členů or ganizace příj emce

c) poŤízeti investičního majetku
Il.Uznatelné výdaje musí vzniknout v době od data podpisu této smlouly do dne

uvedeného v ě|.7 této smlouvy.
12. Příjemce provede řádné a viditelné oznaěení originálních účetních dokladů

p_rokazujících použití dotace uvedením textu ,,hrazeno z dotace obce Mšecké
Zehrovice". Příjemce provede toto označení na fakturách, pokladních dokladech a
bankovních ýpisech, Označené doklady přiloží k řádnému vyúčtování.

13. Příjemce se zavazuje předložit Obci Mšecké Žehrovice do jednoho měsíce po
skončení uvedené akce vyúčtování volnou formou závěrečné zprálry o činnosti se
stručným uvedením, na co byla dotace použita. Přílohou bude seznam účetních
dokladů, na co byla dotace použita.

14. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavanlle vrátit na účet 0542045369/0800
poskýovatele nejpozději do I5.I2.

15. Nedodržení účelu použiti příspěvku se považuje za porušení rozpočtovékázně podle §
22 zákona 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni
pozdějších předpisů. Obec, poskytovatel, uloží osobě, která se porušení rozpočtové
disciplíny dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých
prostředků spolu s povinnosíí zaplatlt penále ve výši 0,05 oÁ denně z neoprávněně

.}

4.

5.

strana2



c

použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí

poskytovatéle o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.

5. závěrečná ustanovení

16. Smlouvanabýváplatnosti a účinnosti okamŽikem podpisu oběma stranami-

17. Změny a aopink} této Smlouly mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran

a to pisemnou formou.
18. Smláuva je vyhotovena ve dvou tiskopisech, znichž jeden obdrží Sokol Lodenice jako

,,příjemce.o a jeden obec Mšeck é žehrovíce, jako ,,poskytovatel."

poskýnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce MŠecké Žehrovice na

veřejném zasedáni dne 4. 5. 2020

Ve Mšeckých Zehrovicích

dne: ?.6 /// 
'

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
270 64 Mšec

tčo: qlo Q 78t lT

\L

(_

strana3


