Smlouva o poskytnutí programové dotace
z rozpočtu Obce Libčeves

Poskytovatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Obec Libčeves
K Zámku 1, 439 26 Libčeves
00265110
CZ00265110
panem Tomášem Ekrtem, starostou obce
(dále jen poskytovatel)

A

Příjemce:
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený:

Myslivecký spolek Libčeves - rybáři
K Zámku 1, 439 26 Libčeves
71182985
panem Patrikem Šantorou, jako oprávněnou osobou
(dále jen příjemce)

Poskytnutí programové dotace na podporu místních složek v roce 2018 z rozpočtu Obce Libčeves
Čl.I
Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytuje na základě schválení Zastupitelstva Obce Libčeves dne 26.2.2018 , číslem
usnesení 9/2018 dotaci ve výši 10000,-Kč(slovydesettisíckorun). Finanční prostředky budou příjemci
poukazovány bezhotovostně na základě řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
mezi poskytovatelem a příjemcem.

Čl.II
Financování
1. Financní prostředky jsou přiděleny na provoz mysliveckého spolku.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány účelově a lze je použít pouze na výdaje dle čl.II. odst.1

Čl.III
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že finanční prostředky přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předat poskytovateli vyúčtování do 15.11.2018
Finanční vypořádání předložit do 10.12.2018 (vratky)
Použít finanční prostředky dle čl. II., odst.1,2
Dodržovat veškeré právní předpisy
Účetní doklady prokazující čerpání prostředků musí mít náležitosti účetních dokladů
Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo
příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu jako
doklad o úhradě
7. Příjemce je povinen doložit vyúčtování na stanoveném formuláři. Jiný způsob předložení
vyúčtování nebude akceptován.
Čl. IV
Ostatní ustanovení
Obec jako poskytovatel, je oprávněna provádět veřejnosprávní kontrolu hospodaření s přidělenými
účelovými prostředky ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poruší-li příjemce finančních prostředků podmínky sjednané touto smlouvou, je povinen poskytnuté
finanční prostředky vrátit na účet poskytovatel.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
2. Poskytovatel i příjemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle.
V Libčevsi dne:13.3.2018

…………………………………………………………………….
Tomáš Ekrt

……………………………………………………………
Patrik Šantora

starosta obce

oprávněná osoba za spolek

(za poskytovatel)

(za příjemce)

razítko:

razítko:

