
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace

č.212021

uzavřenádle$ l0aodst.5zákonač.25012000 Sb',orozpočtovýclipravidlechúzemníchrozpočtťra$
l 59 a násl' zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

obec Vraňany
se sídlenr Vraňany čp. 37 ,27707 Vraňany
IČ : 002 37 302
Č.ťr.: 153 8 l0549/0600
zastoupené starostou obce Martinem Chmelíkem
na straně jedné
(dále jen jako ,,poskytovatel")

a

Spolek Mošna
se sídlem Vraňany 37,2]7 07 Vraňany
IČ : 057l6501
Č'tr. : zoo t 17 045012010
zastoupen slečnou Kristýnou Rabinčákovou
(dále jen jako 

',příjemce")

Uzavírá v souladu S Llstanovením $ l0a odst. 5 zákona č.25012000 Sb.' o rozpočtových
pravidlech ťrzernních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Vraňany.

(dále jen ,,Smlouva")

I.
Předmět a účel Smlouvy

1' obec Vraňany poskytuje ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši

40.000,- Kč (slovy Čtyřicettis ícko ru nčeských)

pro účely uvedené v Žádosti, d. na nákup kostýmů a rekvizit, úhradu nájemného,
vytápění, honoráře hostujících umělců, autorské a jiné poplatky, materiál na tvoření.

2. Dotace brrde převedena na účet Spolku Mošna neprodleně po podpisu Smlouvy.

3. Příjernce dotaci přijímá a zavazuje se jí pouŽít k účelu popsanému v bodě 1 této
Smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.
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II.
DalšÍ ujednání

Příjemce se zavazu1e Sestavit přehled o čerpání poskytnuté dotace, který předloŽí
obci Vraňany nejpozději do 13 měsíců po podpisu Smlouvy na tiskopise, který tvoří
pr'ílohu této Smlouvy.

NevyuŽité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele
nejpozději do 13 měsíců po podpisu Smlouvy.

NedodrŽení irčelu pouŽití dotace se povaŽuje za porušení rozpočtovékázně podle $

22 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů' ve znění
pozdějších předpisů. obec _ poskytovatel uloŽí osobě, která se porušení rozpočtové
kázně dopustila' odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně pouŽitých
prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně
z neoprávněně pouŽitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od
rozlrodnutí posky'tovatele o vrácení neoprávněně pouŽitých prostředků včetně penáIe.

Pokud bude penále nižší neŽ 1 000'-Kč, neplatí se.

III.
Závěrečná ustanovení

1' Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamŽikem podpisu oběma stranami.

Z. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran,

a to písemnou ťormou.

3. Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, znichžjeden obdrží příjemce a jeden
poskytovatel.

4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří týo přílohy :

a) Tiskopis,,Vyúčtování neinvestiční dotace"

Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Vraňany dne 17.6.202l
usnesenínr č' 5.

Ve Vrarianech dne

předseda spolku
za příjemce dotace

oc


