sMLouvA o posKyTNuTí vEŘEJNÉ rlrunručruípoDpoRy
Z ROZPOCTU OBCE SULEJOV|CE
Obec Sulejovice
Se sídlem: Náves 5,4LL 11Sulejovice
lČl00554839
Zastoupená: Lubošem Maršounem - starostou obce
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., č.účtu:35820471|ILOO
(dále jen poskytovatel)
a

Tělovýchovná jednotá SIAVOJ SULEJOVICE
Se sídlem: Sulejovice
lČ 4677234L
Zastoupená: Miroslavem Seifertem - předsedou spolku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu:1002368399/0800
(dále ien příjemce)
uzavírají podle § 10a zákona č. 25O!2OO0 Sb., o rozpočtových pravid|ech územníchrozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č.I28/2OO0 Sb., o obcích, tuto

vEŘEJNopnÁvní sMtouvu o posKyTNuTí vrŘEJNÉ FINANčNípooponv
z RozPoČru ogcE sUtEJoVlcE
l.
Předmět smlourry

Poslrytovatel poskytuje příjemci veřejnou finančnípodporu z rozpočtorných prostředků obce
Sulejovice na sportovní činnost TJ SIÁVO.I SUIE|OV|CE, pro rok 2022 ve uýši 195 00O Kč,
slovy: Jednostodevadesátpěttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti.

Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné rnýši poskytnout příjemci (na jeho účetuvedený
v záhlaví smlouvy}, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
ll.
základní ustanovení

Veřejná finančnípodpora se poskytuje příjemci rnýhradně na účeluvedený v čl. l.
uskutečněný v roce 2022.

Veřejná finančnípodpora bude poukázána jednorázově bezhotovostním převodem na účet
příjemce (uvedený v záhlaví smlouw), a to nejpozději do 31. 5. 2022. Příjemce je oprávněn
poskytnutou veřejnou finančnípodporu čerpat do 3t. L2.2022.

lll.
Povinnosti přiiemce
Při čerpání této veřejné finančnípodpory se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

1} Př{iemce je povinen využívat veřejnou finančnípodporu co nejhospodárněji a vést

2|
3)

4)

řádnou a oddělenou evidencijeho čerpání.
Příjemce je povinen nepoužívat veřejnou finančnípodporu na jiné účely,než
stanovené v článku l. této smlouvy.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtováníposkytnuté veřejné finanční
podpory nejpozději do 31. L2. 2022 na tiskopise ,,Vyúčtováníveřejné finanční
podpory poskytnuté z rozpočtu obce Sulejovice", včetně požadovaných příloh.
Příjemce je povinen rovněž nejpozději do 31. L 2a23 vrátit na účetposkytovatele
případnénevyčerpa né fina nčn í prostřed ky
lV.
kontrola a sankce

Poslrytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole, v platném
znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnostčerpánífinančnípodpory včetně plnění
podmínek této smlouw. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce
veškeréúčetnídoklady související s čerpánímveřejné finančnípodpory.
Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem
obce na základě kontro| zaměřených na čerpánípříspěvku, a to v termínu, rozsahu a kvalitě
dle požadavků stanovených přís|ušným kontrolním orgánem.
Příjemce finančníchprostředků je povinen písemně informovat orgán, kter,ý mu opatření
uložilo splnění uložených opatření k nápravě.
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá veřejná finančnípodpora byla použita na jiný
účel,než je uvedeno v č!. l. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit finančnípodporu v plné
výši na účetposkytovatete do 15 dnů od zjištění této skutečnosti.
V.
závěrečná ustanovení
Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně
podrobně seznámen s podmínkami čerpáníveřejné finančnípodpory poskytnuté
z rozpočtu obce Su|ejovice. Bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi
svŮj bezvtýhradný souhlas a zavazuje se kjejich plnění stejně jako kplnění závazků
vypltývajících mu z této smlouvy.

a

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžoba mají platnost originálu a
každá ze dvou smluvních stran obdržípo jednom vyhotovení. Smlouva nab,ývá účinnosti
dnem podpisu oběma stranami.
Obě strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdirných údajů,podle jejich
svobodné a váŽné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev,ýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své vlastnoručn í podpisy.

DoLoŽKA
Poskytnutí veřejné finančnípodpory z rozpočtu obce Sulejovice bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce č. 8 ze dne 28. 3.2022.

V Sulejovicích dne 23.4.2022
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