Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu Obce Vrbice
CO-17-PKF-023
Poskytovatel:
Obec Vrbice
Se sídlem: Vrbice 89, 691 09
Zastoupená: starostou obce Františkem Poláškem
IČ: 00283738
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Břeclav
Bankovní účet: 8624651/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
FK Vrbice 1959, z.s.
Se sídlem: 691 09 Vrbice
Zastoupený: Milanem Herůfkem, místopředsedou
IČO: 46215590
Bankovní účet: 194284557/0300
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto smlouvu.
I.
Předmět smlouvy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2017 ve výši 82.000,- Kč (slovy:
osmdesátdvatisíc korun českých)
Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek na pokrytí výdajů souvisejících
vybudováním nové přípojky NN ke stávajícím sportovním šatnám.
II.
Základní ustanovení.
Finanční příspěvek podle čl. I. této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeném
ve čl. I. této smlouvy.
Finanční příspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem.
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Finanční příspěvek se poskytuje příjemci výhradně na výše uvedené účely uskutečněné
v roce 2017.
Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

III.
Povinnosti příjemce.
1.

2.

Příjemce je povinen po uskutečnění akce předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnutého účelového finančního příspěvku dle této smlouvy. Toto vyúčtování
předloží nejpozději do 15.12.2017 na Obecním úřadě Vrbice.
Příjemce je povinen předložit vyúčtování fin. příspěvku dle čl. I. A čl. II. této smlouvy a
podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů s originálním podpisem event.. razítkem.
Účetní doklady prokazující čerpání příspěvku musí mít tyto náležitosti účetních předpisů:
- při dokládání vyúčtování fakturami či pokladnou je nutné, aby příjemce současně
doložit výdajový nebo příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo
výpis z bankovního účtu jako doklad o úhradě,
- doklady mohou být formou prosté kopie,
- jiný způsob vyúčtování nebude akceptován.

IV.
Další ujednání.
1.
2.

3.

4.
5.

Vyúčtování finančního příspěvku musí být odevzdáno do 15.12.2017.
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit jinak, než je
uvedeno ve čl. I. Této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný finanční příspěvek
v plné výši na účet poskytovatele.
Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého
finančního příspěvku dle č. I. A čl. III. této smlouvy, zaniká příjemci nárok na poskytnutí
finančního příspěvku a je povinen je vrátit do 15.12.2017.
Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančních prostředků
poskytnutých obcí v účetnictví společnosti.
Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků jsou
nepromlčitelné.

V.
Závěrečná ustanovení.
1.
2.
3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
jednom vyhotovení.
Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
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4.
5.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
Tato smlouva byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017,
konaného dne 13.6.2017, usnesením č. 22.

Ve Vrbici dne 4.9.2017

Poskytovatel

Příjemce

3

