
Veřejnoprávní sm louva č,. 41 2oL5
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Z|echov

(uzavřená dte $159 a nás|' zákona č.5}ol2oo4 Sb., správnířád, ve zněnípozdějších předpisů)

Poskvtovatelem dotace: Obec Zlechov
zastoupené |ng. ondřejem Macha|ou, starostou obce
síd|o: Z|echov 540, 687 t0
|Č: 00291609
Bankovní spojení: KB č.ú. 3L2l721'/orc0
(dóle je n poskytovatel )

Příiemcem dotace: český zahrádkářský svaz' z.o.

Jednate|: František Němeček
m ístní orga nizace Z|echov
687 10 Zlechov
|Č: 67 01'7446, ev.č' 611028
(dóle jen příjemce)

t.2.

t.

Předmět smlouvy

PoskytovateI poskytne příjemci na níŽe uvedený úče| úče|ovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce

ve výši 7 000,- Kč, s|ovy Sedmtisíc Kč'

Dotace je poskytována (účel poskytnutí) na úhradu :

a) 3 ooo,-- Kč na nákup materiá|u - asfa|toh|iníkový nátěr REFLEXO|L pro ochranu opravené střechy

na zahrádkářském zařízení (,,sk|ípku,,)

b) 4 ooo._Kč na opravení kana|izace v zahrádkářkém zařízení

d|e žádosti o příspěvek č,j,35/2015 ze dne z6.L.2oI5

mezl

1.1.

It.

Sptatnost peněžních prostředků

2.1', Poskytovate| se zavazuje poskytnou příjemci dotaci za úče|em uvedeným v č|ánku |' v hotovosti na

pok|adně obecního úřadu jednorázovou sp|átkou ve |hůtě do 1.4ti dnů po schvá|ení vyúčtování

předIoženého příjemcem.
2'2. Finanční prostředky |ze použít na úhradu nák|adů vznik|ých v období od 01'01.2015 do 31.10.2015

vztahujících se ke stanovenému úče|u poskytnutí' Finančníprostředky ne|ze převádět do nás|edujícího

kaIendářního roku.

2.3' V případě, že poskytovateI neshIedá v před|oženém vyúčtovánínedostatky či nesrovnalosti, vyúčtování

schválí. Budou-|i v předIoženém vyúčtováníshIedány nedostatky či nesrovna|osti, bude příjemce vyzván

k jejich odstranění.



3.2.

3.3.

!lt.
Podmínky použití dotace a povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro úče|, na který mu byly poskytnuty a který
je specifikován v č|. l. této sm|ouvy.
Příjemce odpovídá po ce|ou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
Příjemce dotace předIoží poskytovateIi vyúčtovánídotace do 1.4ti dnů po vyčerpánívšech prostředků,
nejpozději však do 1''Lt.201'5,
Vyúčtování dotace se rozumí před|ožení dok|adů 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 dok|adů
o jejich zap|acení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zá|ohové faktury.
Před|ožené vyúčtování bude obsahovat zejména kopii:

prvotních účetních dok|adů
dok|adu o p|atbě za prvotní účetní dok|ady (bankovní výpis, výdajový pok|adní dok|ad, příjmový
pokladní dok|ad od dodavate|e v případě p|atby v hotovosti či doklad o p|atbě za dobírku)'

Nedodrži|i příjemce povinnostivyp|ývající pro něj t této sm|ouvy nebo bude-li pro provedené kontro|e
zjištěno, že dotace není čerpána v sou|adu s úče|em, na nějž by|a poskytnuta, je poskytovateI oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci.

tv.
Závěrečná ustanovení

Sm|uvnístrany berou na sebe práva a povinnosti vyp|ývajícíz této smlouvy.
Právnív;tahy, které nejsou přínro upi.aveny touto smlouvou, 5e řídí přísiušný.mi ustanovel-iín-ii zákoira
č.500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, zákona č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových
pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
obě strany shodně prohlašují, že tato sm|ouva by|a sepsána pod|e jejich svobodné a pravé vů|e, niko|i
za nápadně nevýhodných podmínek.
Změna smlouvy je možná pouze písemnými, čís|ovanými dodatky odsouh|asenými oběma smIuvními

OBEC ZLECEOV
687 10 Zlocbov 54A

okr. L'herské Hraďiště
ICO: 002 g1 609

za poskytovatele,_
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4.r.
A1

4.3.

4.5. Tato sm|ouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení.4,6. Sm|ouva nabývá p|atnosti i účinnosti dnem podpisu sm|ouvy oběma smIuvnímistranami.

Ve Z|echově , dne I4,4,2oI5 ?.t cl.r -
Zákiadní organizace a-

l.:kó].io zahrádkářského svazu
Zlechov

lv. č.0l.1028, lČ: 67011446
68710 Zlechov

. za příjemce
li lý

h ,, . r rt- ), I

l\Al_'*\^! \-t "' t\!L \.

Doložka dle 9 41 zákona č. L28|2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpiď
Finanční příspěvek by| schválen zastupite|stvem obce Z|echov na V. zasedání dne 2.4.2015,
Zastupite|stvo obce Z|echov pověři|o starostu obce Ing' ondřeje Macha|u k uzavření
veřejnoprávnísm|ouvy o dotaci č' 4/201'5.

usnesení čís|o77.

lng. ondřej Machala, starosta


