SMLOUVA
o poskytnutí dotace z prostředků územního samosp ávného celku na činnost v oblasti
společensky prospěšných akcí pro dě i, mládež a dospělé.

Smluvní strany:
Obec: Řepov

sídlo: Řepov 36
IČ: 238562
zastoupená : starostou - Milanem Zachařem
bankovní spojení: 8228181/0100

a
Sdružená obec baráčníků Řepov
Sídlo: Řepov
IČ:42714257
Zastoupená: Mgr. Janou Jakubcovou - syndikem O ce baráčníků
bankovní spojení: 224 555 945/0600 (Moneta Mone, Bank)

čl. I.
Předmět smlouvy

1. Příjemce dotace v rámci předmětu své či,l'nosti působí rovněž v oblasti
společensky prospěšných akcí pro děti, mládež, dospělé. V obci zajišťuje činnost
baráčnického tanečního souboru se zaměřením na využití volného času dětí a
mládeže. Dále je zájmem její činnosti pozornost věnovaná seniorům - bývalým
aktivním členům Sdružené obce baráčníků.
2. Obec v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
obecním zřízení v platném znění zákona č. 250/20qo Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, poskytne příje~ci dotace v roce 2021 ze svého
rozpočtu na financování činnosti finanční dotaci Ie výši 50 000,-Kč padesáttisíc
korun českých.
(schváleno na jednání Zastupitelstva obce dne 7. prosince 2020, číslo usnesení
04/20). Dotace je součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 (schválen na jednání
Zastupitelstva obce dne 7. prosince 2020, číslo usne sení 8/20).
3. Dotace bude poskytnuta do konce I. čtvrtletí 2021

1

Čl. li.
Čerpání dotace

1. Příjemce dotace může použít prostředky, posk nuté podle čl. I. odstavce 2. této
smlouvy, na krytí nákladů spojených s činností Baráčnické obce Řepov a na
společenské akce pořádané pro veřejnost, se za I ěřením na využití volného času
dětí a mládeže a seniorům.

2. Příjemce dotace zabezpečí ve svém účetnictví pro kontrolu čerpáni poskytnuté
dotace označování finančních prostředků, poskyt utých podle čl. 1 odst. 2 této
smlouvy účelovým znakem DOŘ - dotace obce Řepov.
3. Cerpáni dotace je možné do konce roku 2021. Nevyčerpané prostředky budou
vráceny zpět na účet obce Řepov.

4. Příjemce dotace provede vyúčtování za rok
2022.

021 nejpozději do 28. února

Čl. Ill.

Kontrola hospodaření s prostrdky obce

1. Příjemce dotace souhlasí s prováděním kontroly 1tektivniho a účelového čerpáni
poskytnutých finančních prostředků obce jim pověřenfmi osobami.
2. Nesplněni podmínek a závazků vyplývajících pro , řijemce dotace z této smlouvy,
je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě zjištění nedodržení podmínek, stanovených touto smlouvou nebo
porušení dalších obecně závazných předpisů v souvislosti s předmětem této smlouvy
ze strany příjemce dotace, může obec od smlouvy odstoupit.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého ná vu, adresy, dotačního titulu o
výši poskytnuté dotace.

Čl. IV.
Účinnost smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne nabytí , činnosti do 31. 12. 2021
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smlujními stranami.
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Čl.V.

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech, touto smlouvou výslovně neudravených,
stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zák, níku.

se vztahy smluvních

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z n chž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsanem smlouvy seznámily a že
smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vů i.

V Řepově dne: 20.01.2021

Obec Řepov:
Milan Zachař
starosta obce

Příjemce do ce :
Sdružená obep baráčníků :
Mgr. Jana Jakf
ubcov;.
syndik (l~,.
I
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ť družená obec

baráčníků Řepov

Alena Juha,
Berní
//
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