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sMLoUVA o PoSKYTNUTí  VEŘEJruÉ  rlNANč Ní  pooponv
Z ROZPOCTU OBCE SU LEJOVICE

Obec Sulejovice
Se sí dlem: Náves 5,41"1,1-1 Sulejovice
lČ : 00554839
Zastoupená: Luboš em Marš ounem - starostou obce
Bankovní spojení : Komerč ní  banka, a.s., č . ú č tu: 3582047I/OrcO
(dóle jen poskytovatel)

a

Myslivecký spolek Sulejovice
Se sí dlem: Husova 242,41,1,1-1 Sulejovice
lČ :26609762
Zastoupený: Zdeňkem Mí kou - předsedou spolku
Bankovní spojení : GE Money Bank, č . ú č tu: 20493644tlO60O
(dóle jen pří jemce)

uzaví rají  podle § 10 a zákona č . 25O/2OOO Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ,
a § 85 pí sm, c) zákona č .I2Sl2000 Sb., o obcí ch, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVU O POSKYTNUTÍ  VrŘrlruÉ  F!NANČ NÍ  POOPORY
Z ROZPOČ TU OBCE SULEJOVICE

!.

Předmět smlouvy

Poskytovatel poskytuje pří jemci veřejnou finanč ní  podporu z rozpoč tových prostředků  obce
Sulejovice na mysliveckou č innost Myslivecké ho spolku Sulejovice, pro rok 2022 ve výš i
56 000 KČ , slovy: Padesátš esttisí c korun č eských, a to na základě řádně podané  ž ádosti.

Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné  výš i poskytnout pří jemci (na jeho ú č et uvedený
v záhlaví smlouvy), a to nejpozději do 31. 5. 2022.

ll.
zák]adní  ustanovení

Veřejná finanČ ní  podpora se poskytuje pří jemci výhradně na ú č el uvedený v č l, l.
uskuteč něný v roce 2022.



Veřejná finanč ní  podpora bude poukázána jednorázově bezhotovostní m převodem na ú č et
pří jemce (uvedený v záhlaví  smlouvy), a to nejpozději do 31. 5. 2027. Pří jemce je oprávněn
poskytnutou veřejnou finanč ní  podporu č erpat do 31, 1,2.2022.

lll.
Povinnosti pří jemce

Při č erpání té to veřejné  finanč ní  podpory se pří jemce zavazuje dodrž et tyto podmí nky:

Pří jemce je povinen využ í vat veřejnou finanč ní  podporu co nejhospodárněji a vé st
řádnou a oddělenou evidencijeho č erpání ,
Pří jemce je povinen nepouž í vat veřejnou finanč ní  podporu na jiné  ú č ely, než
stanovené  v č lánku l. té to smlouvy,
Pří jemce je povinen předlož it poskytovateli vyú č tování  poskytnuté  veřejné  finanč ní
podpory nejpozději do 31. 12. 2022 na tiskopise ,,Vyú č tování  veřejné  finanč ní
podpory poskytnuté  z rozpoč tu obce Sulejovice", vč etně pož adovaných pří |oh,
Pří jemce je povinen rovněž  nejpozději do 31. 1,.2023 vrátit na ú č et poskytovatele
pří padné  nevyč erpané  finanč ní  prostředky.

IV.
kontrola a sankce

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č . 32O/2O0]. Sb., o finanč ní  kontrole, v platné m
zněnÍ , kontrolou ověřovat hospodárnost a ú č elnost č erpání  finanč ní  podpory vč etně plnění
podmí nek té to smlouvy. Ke kontrole je pří jemce povinen předlož it kontrolní mu orgánu obce
veš keré  ú č etní  doklady souvisejí cí  s č erpání m veřejné  finanč ní  podpory.

Pří jemce je povinen splnit pří padná opatření , která mu budou ulož ena kontrolní m orgánem
obce na základě kontrol zaměřených na č erpání  pří spěvku, a to vtermí nu, rozsahu a kvalitě
dle pož adavků  stanovených pří sluš ným kontrolní m orgánem.
Pří jemce finanč ní ch prostředků  je povinen pí semně informovat orgán, který mu opatření
ulož il o splnění  ulož ených opatření  k nápravě,

Pokud bude objektivně zjiš těno, ž e poskytnutá veřejná finanč ní  podpora byla použ ita na jiný
ú č el, než  je uvedeno v č l. l. té to smlouvy, je pří jemce povinen vrátit finanč ní  podporu v plné
výš i na ú č et poskytovatele do 15 dnů  od zjiš tění  té to skuteč nosti.

V.
závěreč ná ustanovení

Pří jemce prohlaš uje a podpisem smlouvy stvrzuje, ž e byl před podpisem té to smlouvy řádně
a podrobně seznámen s podmí nkami č erpání  veřejné  finanč ní  podpory poskytnuté
z rozpoČ tu obce Sulejovice. Bere na vědomí  vš echny stanovené  podmí nky, vyslovuje s nimi
svŮj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění  stejně jako k plnění  závazků
vyplývají cí ch mu z té to smlouvy.
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přič emž  oba mají  platnost originálu a

kaž dá ze dvou smluvní ch stran obdrž í  po jednom vyhotovení . Smlouva nabývá ú č innosti
dnem podpisu oběma stranami.

Obě strany prohlaš ují , ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivých ú dajů , podle jejich
svobodné  a váž né  vů le, nikoliv v tí sni a za nápadně nevýhodných podmí nek, a na dů kaz toho
připojují  své  vlastnoruč ní  podpisy.

DoLoŽKA

Poskytnutí  veřejné  finanč ní  podpory z rozpoč tu obce Sulejovice bylo schváleno usnesení m
Zastupitelstva obce č ,7 ze dne 28.3,2022.

V Sulejovicí ch dne 23. 4.2022
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Pří jemce Poskytovatel


