
T    `     Veřejnoprávnísmlouva č.1

o poskytnutí dotac-e dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ř

T

Na základě usnesení zastupitelstva obce Volárna  č. 7/2020 ze dne 19.11.2020  a žádosti
předsedy Radka Pelikána o dotaci ze dne 10.11.2020 uzavírají níže uvedené smluvnFě -
straný podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územiních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

_  ±--  .

Obec Volárna
IČ: 00235911
se sídlem VoLárna _č.p. 137
bankovní účet č:8728151/0100

Č].1
Smluvní strany

zastoupená starostkou: Danou Bayerovou

jáko i'poskytovatei dotace"

TJ Sokol Volárna ,z. s.
IČ: 46382216
s.esídlemvo_lárna.-.č.p,184
baíkovní účet č: 420052309/0800    -
zastoupený předsedou: Rad`kem PeLikánem

jako "příjemce dotace"

_-Čl.  2

Předmět smlouvy
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Poskytovatel dotace se za Éodmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
příjemci dotaci v celkové částce do 90 000 Kč, na provoz a údržbu sportoviště v obdop±
od  1.-1.2020 do 31.12.2020. Rozpis předmětu dotace je uveden v žádosti o dotaci, která
je přílohou této srilouy.
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Čl.3
Doba trvání smLouvy

Táto smlouva se uzavírá na období od  1.-1.2020 do 31.12.2020
Smlouva zaniká:
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L  Uplynutím doby trvání smlouvy
2.   Dohodou smluvních stran
3.   .Výpovědí  poskytovatele  dotace  dóručenou  písemně  příjemci  dotace  v případě-,ř`ž-e

.    poriší některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet
prvním dnem následujícím po doruěení výpovědi

4.   Zánikem smluvních stran bez právpího nástupce

Čl.4
Podmínky použití dotace
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1.   Poskytovatel dotaci poskytne fomou převodem na účet příjemce.                        -Š
L  .2;  Příjemce  dótáce je.  povinen. zajistit  předání  daňových  dokladů,   na  které  -j-e

požadována dotace, poskytovateli.
3.   Daňové doklady,  na které je požadována dotace, musí-mít datum zdanitelnéh_Q= .

plnění  do  roku  2020  s výjimkou  podle  odstavce  s  tohoto  článku.  Předmět
----daňových  dókladů-musí  odpovídat  předmětu  smlouvy  a  údajům  uvedeným

v žádosti o dotaci. Příjemce dotace bude na těchto daňových dokladech uveden

jako  odběratel.  Částky všech předložených  daňových -dokladů nesmí v součtú±` .
překročit maximální částku dotace dle čl. 2 této smlouvy. Pokud by předložepý
daňo\ý doklad máx-imální částku dotace, ať už jednotlivě či v součtu s ostatními

-  již  předloženými  doklady,  překročil,  nevzniká na jeho  úhradu právní  nárok .ař2. t

~  požaduje-li na něj příjemce  dotaci,  musí podat další žádost.
-  . 4;  Příjemce dot-áóe pro.hlašuje, že dodavatelem předmětu smlouvyje spolek. S tímto

spolkem    poskytovatel    dotace    dohodne  způsob  předání  daňových  dokladů

poskytovateli.                                                                                                                                         _ ř`-.
5.~  V případě,  že  předmět  smlouvy  nebude  realizován  v době  trvání  této  smlouvy,

' ~ -  -nevzniká příjemci'na dotaci právní nárok.

6.   Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjerpce
dotace, týkajících se této smlouvy.                                                                                        -Ť` `

_    7.`  Poskytovate-i``dot?ce  se  zavazuje  poskytnout  dotaci  jen  na  předložené  daĚové-     doklady týkající se předmětu smlouvy.

8.,?eohk.u:ř:Íá:ěyjtopbř:j::cče.:.t;it:esnmť::?kuk,:č=:::íe:::á:::::::i:e.S:žj;dvaa%.či:

--~ _ --a[ to nejpozději'do  tří  dnů  od  data zániku / přeměny.  V případě zániku příjemce

dotace bez právníhb` nástupce bude dotace poskytnuta jen na ty daňové doklady,

jejichž  zdanitelné  plnění  bude  nejpozději  den  před  datem  zániku.  V ostat.pSh
-případech  přecházejí  práva  a  povinnosti  vyplývající  ztéto  smlouvy  na  právní

-`     -násttiÉce obóú šmluvních stran.
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Finanční vypořádání dotace
j-_.

Přl'jeriige dotace př.?dl_oŽí poskytovateli daňové-doklady, na které požaduje dotaci a to
vdobějejichsplatnosti/hejpozdějido31.12.`2020.Příjemcedotacepovyčerpáníčástky
dotace,  nejpozději  však  dó  31.12.2020,  předloží  poskytovateli  tabulku  vypořádání

poskytnuté   dotace,   která  bude   obsah©vat   rozpis  jednotlivých   daňových   dokladff`.
s uve`denímjejich částek.

ČI.6
Závěrečná ustanovení

SmlouÝa  je-vyhotov`ena. ve   dvou   vyhotoveních,   z nichž   jedno   vyhotovení   obdrží
poskytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.
Smluvní  strany  prohlašují,  že  smlouva  odpovídá jejich  vůli  a  na  důkaz  připojují _gy.é
vlastnoruční podpi sy.

Ve Volámě dne:  10.12.2020

I
Obec VOLÁRNA

/

otace zastoupéný staro stkou

`.`.

Poskytov
Danou Bayerovou

Příj emce dotace zastoupený předsedou
Radkem Pelikánem
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