
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Č. 1

o poskytnutí individuální účelové neinvestiČní dotace z rozpoČtu obce Heřmanov na rok
2022

Obec Heřmanov
Heřmanov Cp. 13, 405 02 Děčín
IČO: 00261327
č.ú.: 6625431/0100
zastoupená Františkem Davidem, starostou obce Heřmanov
(dále jen Obec)

a

TJ Heřmanov, spolek (nezisková organizace, fyzická osoba)
Fojtovice čp.65, 405 02 Děčín
IČO: 46717862
č.ú. 0924010399/0800
zastoupený: Ondřejem Procházkou ,
(dále jen příjemce)

uzavřely následující smlouvu

I.

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Heřmanov na činnost příjemce v roce 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí této dotace.

II.

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31.12.2022 v souladu se
Žádostí o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Heřmanov
v roce 2022, zejména doručit nejpozději do 30.11.2022 doklady dle článku IV. této smlouvy.
Daňové doklady vystavené mezi 30.11.2022 a 31.12.2022 předloží žadatel k vyúčtování do
25.1.2023.

III.

Obec převede na účet příjemce Č.ú.0924010399/0800 jednorázový příspěvek ve výši 160 000
KČ (slovy stošedesáttisíckorunčeských) po schválení poskytnutí dotace příslušným orgánem,
Zastupitelstvem obce Heřmanov na veřejném jednání dne 16.12.2021

IV.



Dotace je íjrčena na proplacení nákladů příjemce na sportovní činnost. Tyto prostředky nelze
použít na dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. Účelové
použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních dokladů z roku 2022 a
kopiemi dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů.
Příjemce je povinen případnou nevyčeípanou část dotace vrátit nejpozději ke dni vyúčtování
na ten účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.

V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání poskytnuté
dotace. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení (nevrácení)
finančních prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona o územních rozpočtech. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce
povinen provést dále stanovený odvod do rozpočtu poskytovatele včetně penále ve výši 0,1 %
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků za každý den neoprávněného používání
dotace.

VI
Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma stranami.

VII.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Heřmanově dne : 23.1"2.2021 V Heřmanově dne : 23.12.2021

za obec Heřmanov příjemce


