VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
o poskytnutí investičnídotace

OBEC OLBRAMOVICE,

se sídlem Olbramovice 158, 259

IČ 00232416

0l

Votice

čísloúčtu:4725-12I 10100
zastoupená starostou obce p. Ivanem Novákem,
na straně jedné
(dále téžjen jako ,,poskytovatel")
a

SK Olbramovice z.s.,

se sídlem Olbramovice

Ves 239,259

0l

Olbramovice

IČ:47082275, č.odd.: 20 1 0361,
čísloúčtu:19-322 330 37910800
zastoupená předsedou p. Karlem Vyskočilem,
na straně druhé
(dá|e téžjen j ako,,příj emce")

lzaviraji v souladu

s ustanovením §

l0a zékona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investičnídotace

z

I.

Předmět a účelSmlouvy

1.

2.
3.

4.

II.

rozpoětu Obce Olbramovice
(dále jen ooSmlouva")

Obec Olbramovice poskytne ze svého rozpoětu roku 2020 příjemci dotaci v maximální

výši 4.248.068,10 Kč (slovy ětyřimilionydvěstěčtyřicetosmtisícšedesátosm korun
ěeských l0 haléřů) na dofinancování stavby zěnemi sportovního areálu
v Olbramovicích. Jedná se o 30 % způsobilých výdajů na akci ,,Modernizace

sportovního areálu Olbramovice".
Dotace bude postupně převáděna na účetpříjemce, č.ú.19-32233037910800 na
základě písemnéžádosti příjemce s vyčíslenímpřesné částky dotace. Přílohou těchto
žádostí budou jednotlivé faktury, které se budou týkat výše zminěné stavby.
Nespotřebované prostředky dotace je nutno vrátit poskytovateli nejpozději do
28.2.202l.
Příjemce dotaci přijímá a zavazllje se použítjej k účelupopsanému v bodě 1. této části
Smlouvy azapodmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

Dalšíujednání

1. Příjemce předloží poskytovateli výpis z bankovního účtuneprodleně po úhradě
faktury, na kterou byla uvolněna dotace, max. však do 30 dnů od poskytnutí

2.

finančníchprostředků.
Příjemce se zavazuje předložit finančnívypořádání dotace do 28.2.2021 na tiskopise,
ktery tvoří přílohu této Smlouvy.

Příjemce se zavazuje umožnit Obci Olbramovice v souladu se z.č. 3201200I Sb.
provedení pruběžnéa následné kontroly hospodaření s peněžními prostředky
z poskytnuté dotace, jejich použitík účelu,ktery je v souladu s touto smlouvou a
předložit při kontrole všechny potřebné účetnía jiné doklady. Pokud tak příjemce
neučiní,bude toto považováno za porušení rozpočtovéké.zněa bude postupováno dle
čl. II odst. 4 této smlouvy.
4. Nedodrženíúčelupoužitídotace se považuje za porušení rozpočtovékázně podle § 22
zákona č. 25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů. Obec - poskytovatel uložíosobě, která se porušenírozpočtové
kazné dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých
prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zap|atit penále ve výši l promile denně
z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od
rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků věetně penále.
5. V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací bude finančnívypořádání
J.

provedeno před přeměnou nebo zrušením.

III.

závérečná ustanovení

1.

2.
3.
4.

IV.

Smlouva nabyváplatnosti a účinnostiokamžikem podpisu oběma stranami.
Zmény a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran
a to písemnou formou.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znictňjeden obdržíSK Olbramovice
z.s., jako příjemce a jeden Obec Olbramovice, jako poskytovatel.
Nedílnou souěást této Smlouvy tvoří tato přílohy:
- Tiskopis,,Vyúětováníinvestičnídotace"

Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Olbramovice dne 7. května 2020.
Otlec olhramovice
ólblalriovicn l58

íJ:ť,],YilfE

V olbramovicích

an"

..4!.,..s.?9-+.q

v olbramovicích on" ..1§..J.,.?.q?C

,..

)

(3)

l* Kposkytovatel

