
VEŘEJNOPRÁ VNÍ sMLO U V A

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Jankov v roce 2021

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších právních předpisů.

ČI.I.
Smluvní strany

Obec Jankov
se sídlem Na Náměstí č. 14,25703 Jankov
zast.Bc.Jitkou Jonsztovou, starostkou obce
IČ:00231916
Č.ú.: 320092389/0800
(dále jen poskytovatel) na straně jedné

A 

Příjemce příspěvku
Obec Hrušky
U Zbrojnice 100,691 56 Hrušky
IČ 00283185, CZ 00283135
zast.Bc.Janou FiIipovičovou, starostkou
Bankovní spojení 4420651/0100
(dále je příjemce dotace) na straně druhé

Uvedení účastníci uzavírají tuto smlouvu na základě vzájemného konsenzu tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Čl.II.
Základní ustanovení

1. Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle platného ustanovení občanského zákoníku.
2. Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o :finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o :finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou :finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ust. §22 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ČI.III.
Předmět smlouvy a účel

1. Na základě rozhodnutí Rady obce Jankov ze dne 28.6.2021 se poskytovatel zavazuje poskytnout
příjemci neinvestiční příspěvek na odstranění následků živelné katastrofy v měsíci červnu 2021
výši 50.000,- Kč, slovy: padesáttisíc korunčeských)

2. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu části nákladů
souvisejících s odstraněním nákladů po tornádu v červnu 2021.



3. Finanční prostředky se poskytují jako neinvestiční. Pro účely této smlouvy se neinvestičními
finančními prostředky rozumí finanční prostředky, které musí být použity na úhradu jiných
výdajů než:

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle §26 odst. 2 zákona č.586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen cit. zákona)

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle §32a odst.l a 2 cit. zákona

ČI. IV.
Závazky smluvních stran

1. Příspěvekbude poskytnutjednorázově bankovnímpřevodemna účet
příjemce dotace Č. 4420651/0100.

2. Příjemce příspěvekpřijímá a zavazuje se použít poskytnutoudotaci pouze ke sjednanému
účelu, kterýje uveden v čUII, Z důvodu obrovskéživelné katastrofy se dotace
nevyúčtovává.

ČI.V.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky vůči Obci Jankov. Dále prohlašuje, že
nemá žádné závazkypo lhůtě splatnostivůči státním fondům, zdravotnímpojišťovnáma státnímu
rozpočtu, zejména finančnímuúřadu a správě sociálního zabezpečení a že není s poskytovatelem
v soudním sporu.

2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.

3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, chronologicky
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny a
oboustranněpodepsány.

4. Práva a povinnosti z této smlouvyvyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom

vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnýmijednat za
smluvní strany.

V Jankově dne 28.6.2021------

Digitálně podepsal
Jitka Jonsztová

Jo nsztová Datum: 2021 .06.28
12:03:03 +02'00'

Jitka 

za poskytovatele:
Bc. Jitka Jonsztová

za příjemce:
Bc. Jana Filipovičová


