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Veřejnoprávní smlouva

L. 1004

č:. 3|2O2L

o poskytnutí dotace dle zákona č.25Ol2O00 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
Na základě usnesenízastupitelstva Obce Nižbor č.5/2020 ze dne 1,4. L2.2020 a žádosti
SK Nižbor, o dotaci ze dne 4. L1,. 2020, uzavírají nížeuvedené smluvní strany podle

ustanovení § 10a odst. 5 zákona č,25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávnísmlouvu:

čl. r
Smluvní strany

Obec Nižbor
lČ: 00233641
se sídlem Křivoklátská 26,267 05 Nižbor
bankovní účetč.: 3025L31,/0100
zastoupená starostkou: Kateřinou Zuskovou
1.

jako "poskytovatel dotace"
2. SK Nižbor,z,s.
lČ: 43763065

se sídlem: Ke Hřišti 309,267 05 Nižbor

bankovní účetč.: 361184319/0800
zastoupený Ja nem Krubnerem

jako "příjemce dotace"

čl. z

Předmět smlouvy
Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
příjemci dotaciv celkové částce 100 000,- Kč na provoz a organizaci sportovního klubu
a podporu materiálně - technické základny v roce 202L.
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čl. E
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na obdobíod 9. 2, 202L do 3L. L2.2021,.

čl. +
Podmínky použitídotace
Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účetžadatele ve čtyřech splátkách a
to ke dnům L5. 2., L. 5,, L. 7. a L. 9. 202L,
Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí mít datum zdanitelného plnění
do 10. 12, 2021,, Předmět daňových dokladů musí odpovídat předmětu smlouvy a
údajůmuvedeným v žádosti o dotaci.
V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy,
nevzniká příjemci na dotaci právnínárok,
Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetníchdokladů příjemce
dotace, týkajících se této smlouvy.
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předloženédaňové doklady
týkajícíse předmětu smlouvy.

čl. s
Finančnívypořádání dotace

Příjemce dotace po vyčerpání částky dotace, nejpozději však do 1-3. prosince 2O2L,
předloží poskytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace, která bude obsahovat
rozpis jednotlivých daňových dokladů s uvedením jejich částek a kopie daňových
dokladů.

čl. s
Sankce

V případě porušenírozpočtovékázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 25O/2O00 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

Porušenípovinností uvedených v článku 4, a 5, je považováno za méně závažné
porušení rozpočtovékázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů. V případě
poruŠenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušení rozpočtovékázně ve
výši5% ze schválené dotace.

čl.t
závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdržíposkytovatel dotace a
jedno příjemce dotace.

Smluvní strany prohlašují,že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své
vlastnoručnípodpisy.
Smluvní strany prohlašujL že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. I06/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
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