
Poskvtovatelem dotace:

mezl

Obec Zlechov
zastoupené |ng. ondřejem Macha|ou, starostou obce

sídlo: Z|echov 540, 687 10

|Č: 00291609
Bankovní spojení: KB č.ú. 312t7zL/0100
(dóte jen poskytovatel)

Příiemcem dotace: Mys|ivecké sdružení,,Vlčí důl"
jednatel: Petržela Tomáš

687 IO Zlechov
|Č:45659486
(dóle jen příjemce)

t.

Předmět smlouvy

Poskytovate| poskytne příjemci na níže uvedený úče| úče|ovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce

ve výši 15 ooo,-. Kč, slovy PatnácttisícKč.

Dotace je poskytována (úče| poskytnutí) na:

nákup materiá|u nezbyiného k údrŽba a výstavbě mys|iveckých zařízení a k opravě op|ocení

biokoridoru u si|nice č' 50 od St. Města

d|e žádosti o příspěvek č.j. L6ol2ol5 ze dne 27,4,2oL5

lt.

Sp|atnost peněžních prostředků

úče|em uvedeným v č|ánku |. v hotovosti na

|hůtě do 1-4ti dnů po schválení vyúčtování

před loženého příjemcem.

Finanční prostředky |ze pouŽít na úhradu nák|adů vzniklých v období od 0]..01'201.5 do 30.11.2015

vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. Finanční prostředky neIze převádět do nás|edujícího

kaIendářního roku.

V případě, Že poskytovateI neshIedá v předIoženém vyúčtování nedostatky či nesrovnaIosti, vyúčtování

schválí. Budou-|iv před|oženém vyúčtování shIedány nedostatky či nesrovnaIosti, bude příjemce vyzván

k jejich odstranění.

L.Z,

Veřeinoprávní smlouva č. 8 l 2oL5

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Z|echov

(uzavřená d|e 5159 a nás|. .áton. č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovate| se zavazuje poskytnou příjemci dotaci za

pokladně obecního úřadu jednorázovou sp|átkou ve

2.3.



3.1.

3.2.
3.3.

I lt.

Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro úče|, na který 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 před|oží poskytovateIi vyúčtování dotace do 14ti dnů po vyčerpání všech prostředků,
nejpozději vša k do 15,I2.2oI5,
Vyúčtování dotace se rozumí před|ožení dok|adů prokazujících vznik/uhrazení nák|adů na uvedený
úče| v čl. I této sm|ouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur čijiných daňových dok|adů) a dok|adů
o jejich zap|acení, přičemž za zúčtovací dok|ady se nepovažujítzv. zá|ohové faktury.
Před|ožené vyúčtování bude obsahovat zejména kopii:
- prvotních účetních dok|adů
- dok|adu o platbě za prvotní účetní dok|ady (bankovní výpis, výdajový pok|adní dok|ad, příjmový

pok|adnídok|ad od dodavate|e v případě p|atby v hotovosti či doklad o p|atbě za dobírku)'
Nedodrží-|i příjemce povinnostivyp|ývající pro něj z této smlouvy nebo bude-|i pro provedené kontro|e
zjištěno, že dotace není čerpána v sou|adu s účelem, na nějž byla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznám€ním doručeným příjemci.

IV.

Závěrečná ustanovení

Sm|uvnístrany berou na sebe práva a povinnosti vyp|ývajícíz této smlouvy.
Právnívztahy, které nejsou přímo upravenytouto sm|ouvou, se řídípřís|ušnými ustanovenímizákona
č,500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č,25o/2ooo Sb., o rozpočtových
pravid|ech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů a dalšímiobecně závaznými předpisy.
obě strany shodně proh|ašují, že tato smlouva by|a sepsána podle jejích svobodné a pravé vůle, niko|i
za nápadně nevýhodných podmínek.
Změna sm|ouvy je možná pouze písemnými, čís|ovanými dodatky odsouh|asenými oběma smIuvními
stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , každá ze smIuvních stran obdržíjedno vyhotovení.
Sm|ouva nabývá p|atnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma sm|uvními stranami.

3.4.

4.1,.

4.2.

4.3.

4,4,

4.5.
4.6.

Do|ožka dle s 41 zákona č. t28l2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Finanční příspěvek by| schvá|en zastupite|stvem obce Z|echov na V|' zasedánídne 29.4.2oI5, usneseníčís|o95.
Zastupite|stvo obce Zlechov pověřilo starostu obce Ing. ondřeje MachaIu k uzavření
veřejnoprávní sm|ouvy o dotaci č.8l2o1'5.

Ve Zlechově, dne 1]..5.20].5 ,,',!a'*,í,,r,.].' o n" // r. .Zrr

OBEC zI,ECIíov
687 10 Ziechov 540

okr' t]berské Hradíště
tČtl: ooz 91 609

^,;:;:,:"r,ť:

Ing. ondřej Machala, starosta

zapříjemceka


