
Veřeinoprávní sm|ouva č'. tlzot's
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov

(uzavřená d|e s159 a nás|. zákona č.5oo/2oo4 Sb', správnířád, ve zněnípozdějších předpisů)

mezi

Poskvtovatelem dotace: Obec Zlechov
zastoupené lng. ondřejem Macha|ou, starostou obce
sídlo: Zlechov 540, 687 70
|č:00291609
Bankovní spojení: KB č.ú. 3l27727/oLoo
(dó l e je n pos kytovate l )

Příiemcem dotace: Andrea Výstupová, zákonný zástupce
datum narozeí{D
adresa byd|iště: Z|echov 42L, 687 Lorrlř
(ddle jen příjemce)

t.

Předmět smIouvy

1.1. Poskytovate| poskytne příjemci na níže uvedený úče| úče|ovou neinvestičnídotaci z rozpočtu obce
ve výši 5 000,-- Kč, slovy Pěttísíc Kč.

I,2. Dotace je poskytována (úče| poskytnutí) na úhradu běžných provozních nák|adů tanečního páru
olivera a Magdalény d|e žádosti o příspěvek č,j19/2o15 ze dne 9.1.2015 tj. nák|ady na ob|ečení,
individuá|ní |ekce s trenéry, soustředění, nák|ady p|ynoucí z účasti na soutěžích.

il.
Sp|atnost peněžních prostředků

2.t, Poskytovatel se zavazuje poskytnou příjemci dotaci za úče|em uvedeným v č|ánku č.l v hotovosti na
pok|adně obecního úřadu jednorázovou splátkou ve |hůtě do 14ti dnů po schvá|ení vyúčtování
před|oženého příjemcem'

2.2, Finanční prostředky lze použít na úhradu nák|adů vznik|ých v období od 01.01.2015 do 31.10.2015
vztahujících se ke stanovenému úče|u poskytnutí. Finanční prostředky nelze převádět do nás|edujícího
ka|endářního roku.

2'3' V případě, že poskytovatel nesh|edá v před|oženém vyúčtování nedostatky či nesrovna|osti, vyúčtování
schvá|í. Budou-|i v předloženém vyúčtování sh|edány nedostatky či nesrovna|osti, bude příjemce vyzván
k jejich odstranění.



3.2.
3.3.

+.r.

4.2.

4.5.
4.6.

ilt.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro úče|, na kteý mu by|y poskytnuty a který
je specifikován v č|. |. této sm|ouvy.
Příjemce odpovídá po ce|ou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
Příjemce dotace předIoží poskytovateIi vyúčtovánídotace do 14ti dnů po vyčerpánívšech prostředků,
nejpozději vša k do t.1'1',2oL5.
Vyúčtování dotace se rozumí před|ožení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nák|adů na uvedený
úče| v č|. I této sm|ouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur čijiných daňových dok|adů) a dokladů
o jejich zap|acení, přičemž za zúčtovací dok|ady se nepovažujítzv. zálohové faktury.
Před|ožené vyúčtování bude obsahovat zejména kopii:

prvotních účetních dok|adů
dok|adu o p|atbě za prvotní účetnídok|ady (bankovnívýpis, výdajový pok|adnídoklad, příjmový
pokladní dok|ad od dodavate|e v případě p|atby v hotovosti či dok|ad o p|atbě za dobírku)'

Nedodržili příjemce povinnostivypl'ývajícípro něj t této sm|ouvy nebo bude-|i pro provedené kontro|e
zjištěno, že dotace neníčerpána v souladu s úče|em, na nějž by|a poskytnuta, je poskytovateI oprávněn
od této smIouvy odstoupit pÍsemným oznámením doručeným příjemci.

tv.
Závěrečná ustanovení

Sm|uvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyp|ývajícíz této sm|ouvy.
Právnívztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí přís|ušnými ustanoveními zákona
č.5oo/zoo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.25o/2ooo Sb., o rozpočtoých
pravicilech uzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a da|šímiobecně závaznými předpisy.
obě strany shodně proh|ašují, že tato sm|ouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé vů|e, nikoli
za nápadně nevýhodných podmínek.
Změna sm|ouvy je možná pouze písemnými, čís|ovanými dodatky odsouh|asenými oběma smIuvními
stranami.
Tato sm|ouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení'
Sm|ouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu sm|ouvy oběma smIuvními stranami"

Do|ožka d|e 9 a1 zákona č.. L28I20o0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Finanční příspěvek by| schvá|en zastupitelstvem obce Z|echov na V. zasedánídne 2.4.2oI5, usnesení čís|o74,
Zastupite|stvo obce Z|echov pověři|o starostu obce Ing. ondřeje MachaIu k uzavření
veřejnoprávní sm|ouvy o dotaci č. 1'/201'5,

Ve Z|echově, dne L4.4.20L5

za poskytovatele

//', ,t'(
Ing. ondřej Macha|a, starosta

za příjemce


