Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace
ě.I12020
uzavŤená dle § 10a odst. 5 zákonač.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtůa §159 a násl. zákonaě. 50012004 Sb., správní řád

Obec Doubek
00640255
Č.,i.: 427768369/0800
zastoupený starostkou obce Renatou Kuprovou
na straně jedné
(dále j en j ako,,poskytovatel")

IČ:

a

Tělovýchovná jednota Čechie Doubek z.s.
IC: 43754244
Č.ri.: 183278047/0300
zastoupená starostou Radkem Šindelářem
na straně druhé
(dále jen jako,,příjemce")
uzavírajív souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto

Veřejnoprávní §mlouvu o poskytnutí neinvestičníhopříspěvku
z rozpočtu obce Doubek
(dále jen ooSmlouvaí.)
I.

Předmět a účelSmlouvy
1. Obec Doubek poskytne ze svého rozpočtu příjemci příspěvek ve

50.000o-

výši

Kč (padesáttisíckorunčeských)

pro účelypodpory sportovní činnosti aúdržbysportoviště v roce 2020.
2. Příspěvek bude převeden na účetsportovního spolku do 3 měsícůod podpisu smlouvy.

3, Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použit k účelupopsanému v bodě 1 této
Smlouvy azapodminek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

il.

Dalšíujednání
1.Poskytovatel stanovuje vyúčtovánípaušální částkou pro náklady na elektřinu (20.000,-Kč),
Údržbu hrací plochy a přilehlých prostor (20.000,-Kč) a telefonní a internetové poplatky
(10.000,-Kč). Vyúčtováníbude předloženo obci Doubek nejpozději do 31.I.202L
2. Nevyužitéfinančníprostředky se příjemce zavazuje vrátit na účetposkytovatele nejpozději

do 31.12.2020

3. Nedodržení účelupoužitípříspěvku se považuje za porušenírozpoětovékérzně podle § 22

zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších
předpisŮ. Obec - poskytovatel uložíosobě, která se porušení rozpočtovékázně 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 rozhodnutí poskytovatele o vrácení
neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude penále nižšínež 1000 Kč,
neuplatní se.

ilI.

závérečná ustanovení
1. Smlouva nabýváplatnosti a úěinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou byt provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to
písemnou formou.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce a jeden

poskytovatel.

IV.

Poskytnutí příspěvku bylo schváleno starostou, zastupitelstvem Obce Doubek dne II.I2.20I9
v rámci schválení rozpočtu na rok 2020.
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