
sMLouvA o posKyTNuTí vEŘEJruÉ rlrunručruí poopony
Z ROZPOČTU OBCE SULEJOVICE

Obec Sulejovice
Se sídlem: Náves 5,41"1- 1_1- Sulejovice
lč: 00554839
Zastoupená: LuboŠem MarŠounem - starostou obce
Bankovníspojení: Komerční banka, a.s., č, účtu: 3582047I/OrcO
(d ól e j e n poskytov atel )

a

Myslivecký spolek Sulejovice
Se sídlem: Husova 242, 41,I 11 Sulejovice
lČ:26609762
Zastoupený: Zdeňkem Míkou - předsedou spolku
Bankovníspojení: GE Money Bank, č. účtu: 204936441,/0600
(dóle jen příjemce)

uzavírajípodle § 10 a zákona č. 25O/2OO0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č.I28l2ooa Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPnÁVruÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ F!NANČNÍ PODPORY
Z ROZPOČTU OBCE SULEJOVICE

l.

Předmět smlouvy

Poskytovatel poskytuje přljemci veřejnou finanční podporu z rozpočtových prostředků obce
Sulejovice na mysliveckou činnost Mysliveckého spolku Sulejovice, pro rok 2021ve výši
56000 KČ, slovy: Padesátšesttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti.

Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci (na jeho účet uvedený
v záhlavísmlouvy), a to nejpozději do 30, 4.202t,

lI.

zákIadní ustanovení

Veřejná finanční podpora se poskytuje příjemci výhradně na účel uvedený v čl, l.
uskutečněný v roce 2021,



Veřejná finanční podpora buCe poukázána jednorázově bezhotovostním převodem na účet
příjemce (uvedený v záhlaví smlouvy), a to nejpozději do 30. 4. 2021,. Přílemce je oprávněn
poskytnutou veřejnou finanční podporu čerpat do 31-. 12,2021,.

lll.
Povinnosti příjemce

Při čerpání této veřejné finan šní podpory se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

Příjemce je povinen využívat veřejnou finanční podporu co nejhospodárněji a vést
řádnou a oddělenou evidenci jeho čerpání.
Příjemce je povinen nepoužívat veřejnou finanční podporu na jiné účely, než
stanovené v článku l. této smlouvy.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory nejpozději do 31. 12. 2OZ1, na tiskopise ,,Vyúčtování veřejné finanční
podpory poskytnuté z rozpočtu obce Sulejovice", včetně požadovaných příloh.
Přrjemce je povinen rovněž nejpozději do 31. L. 2022 vrátit na účet poskytovatele
případ né nevyčerpane fina nčn í prostředky.

lV.
kontrola a sankce

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č.320|2OOL Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, kontrolou ověřovat hc,spodárnost a účelnost čerpání finanční podpory včetně plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce
veškeré účetnídoklady související s čerpáním veřejné finanční podpory.

1)

2)

3)

4)

Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním
obce na základě kontrol zam5řených na čerpání příspěvku, a to vtermínu, rozsahu
dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
Příjemce finančních prostřecků je povinen písemně informovat orgán, který mu
uložil o splnění uložených opatření k nápravě.

orgánem
a kvalitě

opatřen í

Pokud bude objektivně zjiště,lo,že poskytnutá veřejná finančnípodpora byla použita na jiný
účel, než je uvedeno včl. l. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit finanční podporu v plné
výši na účet poskytovatele dc 15 dnů od zjištění této skutečnosti.

V.
závěrečná ustanovení

Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně
a podrobně seznámen s prgflrninkami čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté
z rozpočtu obce Sulejovice, Bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi
svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se kjejich plnění stejně jako kplnění závazků
vyplývajících mu z této smlouvy,



Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu a
kaŽdá ze dvou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti
dnem podpisu oběma stranami.

Obě strany prohlaŠujÍ, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a váŽné vŮle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své vlastnoručn í podpisy.

DoLoŽKA

PoskYtnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Sulejovice bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce č. 1"4 ze dne 22,3.2021,.

V Sulejovicích dne 26.3.202L
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sMLouvA o posKyTNuTí vEŘEJruÉ rlrunručruí poopoRy
Z ROZPOČIU OBCE SULEJOVICE

Obec Sulejovice
Se sídlem: Náves 5,41,1,1-1" Sulejovice
lČ: 00554839
Zastoupená: Lubošem Maršounem - starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,, č.účtu: 3582047UO1,0O
(d ó l e j e n poskytov atel )

a

Tělovýchovná jednota SLAVOJ SULEJOVlCE
Se sídlem: Sulejovice
lČ:46772341,
Zastoupená: Miroslavem Seifertem - předsedou spolku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s., č.účtu: 1002368399/0800
(dále jen příjemce)

uzavírají podle § ]-0a zákona č. 25O|2OOOSb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č.l2Bl2O0O Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPnÁVruÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FlNANČNÍ PODPORY
Z ROZPOČTU OBCE SULEJOVICE

|.

Předmět smlouvy

Poskytovatel poskytuje příjemci veřejnou finanční podporu z rozpočtových prostředků obce
Sulejovice na sportovní Činnost TJ sLAVoJ sULEJovlcE, pro rok 2021, ve výši 119 ooo Kč,
slovy: Jednostodevatenáct korun českých, a to na základě řádně podané žádosti.

Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci (na jeho účet uvedený
v záhlavísmlouvy), a to nejpozději do 30. 4.2021,.

II.

základní ustanovení

Veřejná finanČní podpora se poskytuje příjemci výhradně na účel uvedený v čl. l.
uskutečněný v roce 2021.



Veřejná finanční podpora bude poukázána jednorázově bezhotovostním převodem na účet
příjemce (uvedený v záhlaví smlouvy), a to nejpozději do 30. 4.2021,. Příjemce je oprávněn
poskytnutou veřejnou finanční podporu čerpat do 31. 1,2.2021,.

lIl.

Povinnosti příiemce

Při čerpánítéto veřejné finanční podpory se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

Přrjemce je povinen využívat veřejnou finanční podporu co nejhospodárněji a vést
řádnou a oddělenou evidencijeho čerpání.
Přljemce je povinen nepoužívat veřejnou finanční podporu na jiné účely, než
stanovené v článku l, této smlouvy.
Přrjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory nejpozději do 31. 12. 202L na tiskopise ,,Vyúčtování veřejné finanční
podpory poskytnuté z rozpočtu obce Sulejovice", včetně požadovaných příloh.

Příjemce je povinen rovněž nejpozději do 31, 1,, 2022 vrátit na účet poskytovatele
případ né nevyčerpané fina nčn í prostřed ky.

lV.
kontrola a sankce

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č.32O/2O0L Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpánífinanční podpory včetně plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce
veškeré účetní doklady související s čerpá ním veřejné finanční pod pory.

Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem
obce na základě kontrol zaměřených na čerpání příspěvku, a to vtermínu, rozsahu a kvalitě
dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření
uložil o splněníuložených opatřeník nápravě.

Pokud bude objel<tivně zjištěno, že poskytnutá veřejná finanční podpora byla použita na jiný
účel, než je uvedeno v čl. l, této smlouvy, je přljemce povinen vrátit finanční podporu v plné

výši na účet poskytovatele do 15 dnů od zjištění této skutečnosti.

V.
závěrečná ustanovení

Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté
z rozpočtu obce Sulejovice. Bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi
svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se kjejich plnění stejně jako kplnění závazků
vyplývajících mu z této smlouvy.

2)

3)

1)

4)



Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu a
kaŽdá ze dvou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti
dnem podpisu oběma stranami.

Obě strany prohlaŠujÍ, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné aváŽné vŮle, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční pod pisy.

DoLoŽKA

PoskYtnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Sulejovice bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce č. 1,4/2021, ze dne 22. 3.2021.

V Sulejovicích dne 26.3,2O2I
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