Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí účelovéfinančnídotace
l.

smluvní strany

obec Horní Poěaply'
zastoupená siarostou obce Jiřírn SVačinoU,

lČ:oo236929

jako strana posk},tující'
a

základní škola a Mateřská Škola Horní Počaply

příspěVkoVá organizace
Se sídlem 277 03 Horní Počap|y 225
zastoupená [,{gr' EVoU Cedrychovou, ředitelkou

1Č ' 7a997314
jako strana přijímající

ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí Účelové dotace dle $10a odst'2 zákona č'250/2000sb',
rozpočtových pravidlech ÚZemních rozpočtů, v p|atném znění na Základě Žádosti Ze dne 29'3'201B
na dofinancování nákladů na platy zaměStnanců příspěvkové organizace nad Výši krajského
normativu d|e ustanovení s 23 odst' 4 zákona č' 56112004 Sb'' a to v celkové výši

Kč ( jed nosto padesáttisíc korun českých).

150 000

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č'712/2018 zastupitelstva obce
lll.

zedne

5'4'2018'

čas plnění.

Strana poskytující poskytne dotaci Ve výši 150 000 '- Kč jednorázově převodem na účetstrany
přijímajícíU KB' a.s., č.Ú.51-254121023710100 do sedmi dnů od podpisU Smlouvy oběma
smluVnÍmi stranami'

lV. ostatní ujed nání

1'Strana přijímajícíje povinna do 31'1.2019 předIoŽit Straně poskytující Vyúčtovánío použití
celé dotace na účelUvedený

této smlouvě'

2'V případě nedodrŽení povinnosti uvedené v bodu '1) je strana př1ímajícípovinna Vrátit
poskytnutou dotaci do patnácti dnŮ na Účet strany poskytujícÍ'vedený U KB lv]ělník,
č.Ú.5425 - 17110100'raIéŽ

'V

se

týká případných

V

průběhu roku 2018 nevyčerpaných Íinančních

prostředků z poskytnuté dotace V případě navýŠenifinanČníchprostředků krajským Úřadem či
finančních prostředků pouŽitých k jinému Účelu' neŽ je Uvedeno Ve smlouvě'

V. záVěrečná ustanovení

1'

obě smluvní strany uzavírajÍtuto

VeřejnopráVní Sm|oUVU

na Základě pravé a svobodné Vůle

a zavazu]| se plnit povinnosti z této Smlouvy VyplýVající'coŽ stvrŽují s\^ými podpisy'

2' Tato Smlouva je Sepsána Ve dvou

vyhotoveních'

Z nichŽ kaŽdá strana obdžíjeden

V Horních Počaplech dne : 6'4' 2018
za ZŠa NtŠHorní Počaply

Za obec Horní Počaply
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