VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1/2022
Obec Lipůvka
zastoupená starostou obce Ing. Ivo Pospíšilem
se sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka
IČO: 00280569
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 3722631/0100
dále jen Obec Lipůvka
a
ASK Lipůvka
právní forma: spolek
zastoupený: JUDr. Vladimírem Kristýnem, předsedou spolku
se sídlem: Lipůvka 390, 679 22 Lipůvka
IČO: 26548241
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 27-9336860267/0100
dále jen p ř í j e m c e
uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

I.

Předmět smlouvy

Obec Lipůvka poskytuje ze svého rozpočtu příjemci účelovou dotaci ve výši 220.000,Kč (slovy: dvě sta dvacet tisíc korun českých) na pokrytí provozních výdajů sportovního
areálu v Lipůvce, údržbu a opravu hřišť, činnost správce hřiště, odměny trenérů, nákup
sportovního materiálu a vybavení pro sportovce v kalendářním roce 2022.
2) Obec Lipůvka se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci na jeho bankovní účet
uvedený v záhlaví smlouvy, a to do třiceti dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.
1)

II.

Povinnosti příjemce

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I. a za účelem, který
uvedl příjemce ve své žádosti.
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby.
3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné finanční vyúčtování poskytnuté
dotace dle této smlouvy. Toto vyúčtování předloží Obci Lipůvka na stanoveném
formuláři nejpozději do 15.12.2022.
Výdaje budou doloženy kopiemi dokladů prokazujících čerpání dotace,
tj. fakturami, výdajovými doklady, výpisy z bankovního účtu.
4. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit Obci Lipůvka na výše uvedený bankovní účet nejpozději
do 31.12.2022.

III.

Další ujednání

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly využití finančních prostředků
poskytnutých Obcí Lipůvka v účetnictví příjemce. Pokud Obec Lipůvka zjistí kdykoliv
v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než sjednanému účelu,
nepředložení vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, porušení jiných podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v stanoveném
termínu) je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet Obce Lipůvka, a to do 15 dnů
po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.
2. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
promile z částky odvodu /neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků/ za každý
den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst.8 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce
a jedno Obec Lipůvka. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

DOLOŽKA
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Lipůvka 15.2.2022
usnesení č. 1/40/2022 ve smyslu § 85 písm.c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

V Lipůvce dne 15.2.2022

V Lipůvce dne

.........................................................
Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

.........................................................
JUDr. Vladimír Kristýn
předseda ASK

