Obec Libčeves
K Zámku 1
439 26 Libčeves
IČ:00265110
DIČ:CZ00265110
Bankovní spojení: 2727481/0100
zastoupená starostou Tomášem Ekrtem
(dále jen „poskytovatel“)
a
Fotbalový klub AC Libčeves z.s.
IČ:62248278
Zastoupený Jiřím Rudlem
(dále jen „příjemce“)

Smlouva o poskytnutí individuální dotace
I.Předmět smlouvy
1) Obec Libčeves poskytne příjemci individuální dotaci 130 000,Kč (slovy: stotřicettisíc
korunčeských) dle usnesení 3/2019 zastupitelstva obce Libčeves ze dne 21.1.2019 na
dostavbu stánku rychlého občerstvení na hřišti u stávajících fotbalových šaten v Libčevsi a
ohrazení hřiště.
2) Individuální dotace poskytovatele bude použita výhradně v souladu s odst. 1 na dokončení
stavebních prací a ohrazení hřiště.
3) Poskytovatel se s příjemcem dohodl, že bude individuální dotaci poskytovat po částech buď
na základě předložených faktur, či výzvy k úhradě prací, dodávek a služeb, jež se váží
k předmětu smlouvy. V takovém případě musí být následně předložena faktura/y,
prokazující, že finanční prostředky byly použity v souladu s touto smlouvou.
II. Povinnosti příjemce
1) Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že finanční prostředky přijímá a v této
souvislosti se zavazuje:
- Dodržet projektovou dokumentaci, schválenou Městským úřadem Louny a postupovat
v souladu s ní i pokyny stavebního dozoru a všemi právními předpisy, zejména stavebním
zákonem a předpisy bezpečnosti práce.
- Individuální dotace bude použita účelně, hospodárně a efektivně, v souladu s právními
předpisy a výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi.
- Předložit poskytovateli doklady k vyúčtování dotace do 60 dnů od ukončení prací,
kterými se rozumí vydání souladu s užíváním či odborným souhlasem dle stavebního
zákona. Tyto doklady budou obsahovat kopie faktur vystavených zhotovitelem díla
včetně soupisu prací a kopie výpisů z účtu příjemce k těmto fakturám. Účetní doklady
prokazující čerpání prostředků musí mít náležitosti účetních dokladů.

-

Finanční prostředky, které budou použity v rozporu s touto smlouvou, vrátí příjemce
poskytovateli v rámci vyúčtování.
Individuální dotace bude vedena v účetnictví odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a
nakládání s ní bylo odděleno od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní ujednání
1) Příjemce byl před podpisem smlouvy vyrozuměn o tom, že obec jako poskytovatel je
oprávněna provádět veřejnosprávní kontrolu hospodaření s přidělenými účelovými
prostředky ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu a každá ze
dvou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2) Obě strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
V Libčevsi dne : 22.1.2019

……………………………………………………..
Jiří Rudl

V Libčevsi dne : 22.1.2019

……………………………………………………..
Tomáš Ekrt

