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Poskytovatel:

Síd lo:

lČ:

bankovníspojení: 6629731"/On0
jako poskytovatel dotace (dále jen obec),

Příjemce:

Sídlo:

tČ:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - finančního
příspěvku pro Myslivecký spolek Hubert Otnice

Obec Milešovice, zastoupena starostou lng. Bohdanem Tišerem

Milešovice č,p. 68, 683 54 Otnice

00292052

Myslivecký spolek H ubert Otnice, zastoupen m ístopředsedou
pavlem Muricem

Dědina 479,683 54 Otnice

49408585

bankovní spojení: 272490250/0300
jako příjemce dotace (dále jen příjemce),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto sm|ouvu:

l.

L. Obec touto smlouvou poskytuje příjemci finanční dotaci ve výši 15.000,-Kč
(slovy:patnácttisíckorunčeských) na zkvaIitnění životních podmínek pro zvéi', dle žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Milešovice ze dne ].0. t1,. 2O2Z. Příjemce prohlašuje, že od obce
tuto dotaci na uvedený účel bez jakýchkoli výhrad přijímá.

2. Příjemce se zavazuje dotaci použít výhradně na sjednaný účel.

3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci v průběhu roku 2023, nejpozději však do t5. LL. 2023.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada výdajů hrazených z dotace.

4. Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit:
o dotace musí být použita na zkvalitnění životních podmínek pro zvěř (myslivecká

políčka, biopásy),

. výše uvedeného účelu musí být dosaženo do 15. LL.2023,

. vyúčtování použití příspěvku na předepsaném formuláři musí být předloženo obci

nejpozději do 30. LL.2023.

S. ŽeOné další podmínky souvisejícís účelem poskytnutého finančního příspěvku strany nesjednávají.

6. Žádost o poskytnutí této dotace byla schválena Zastupitelstvem obce Milešovice dne 19. 1,2, 2022
pod usnesením č.4.

ll.



1_. obec vyplatípříspěvek příjemci na účet číslo272490250/0300 do 30 dnŮ od podpisu této smlouvy

všemi účastníky.

2. použije-li příjemce prostředky kjinému účelu, než je uvedený vtéto smlouvě, povaŽují se tyto

prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněně pouŽité

prostředky na účet poskytovatele.

3. V případě nedočerpání dotace se příjemce zavazuje vrátit nepoužité peněžní prostředky na ÚČet

obce č. 662973tl)100 nejpozději do 30, 11,.2023.

4. Nevrátí-li příjemce v termínu vyúčtování nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele, povaŽují

se tyto prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2OOO Sb., o rozpoČtových

pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněně

použité prostředky na účet poskytovatele.

5. Nepředloží-li příjemce řádně a včas vyúčtování dotace, je povinen vrátit 100 % dotace na ÚČet

poskytovatele.

6. příjemce je povinen umožnit orgánům obce provést kontrolu čerpání příspěvku po dobu 5-ti let

následujících po roce, v němž byl příspěvek poskytnut.

lll.

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce je příjemce povinen obec o této skutečnosti neprodleně,

tj. nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat. V případě přeměny

příjemce dojde k přechodu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících na právního nástupce

příjemce. V případě zrušení příjemce je příjemce povinen dosud nevyčerpané poskytnuté finanČní

prostředky na základě této smlouvy bezodkladně vrátit na účet obce,

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž každá strana obdržíjeden výtisk.

3. účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, a že text této smlouvy si přečetli a stvrzujísvýmivlastnoručními podpisy, Že

odpovídá jejich pravé vůli.

4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Milešovice dne 19,12,2022, usnesením Č. 14.

v Milešovicích dne -l / )" / Í
řa l ,

za poskytovatele:

.{[,:t:i-?TiJŘ,

Místopředseda MS Hubert


