
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákonač.25012000 Sb., rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších p ředpisů

Na zaktadě usnesení Zastupitelstva Obce Stará Ves nad Ondřejnicí č. llall7zl2022 ze dne
14.3.2022 a žádosti ,,Festivalu Poodří Františka Lýska, z.s. o dotaci ze dne 14.10.202l
uzavíraji níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zékona č.250/2000 Sb.,

o ro7poětových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisŮ, tuto
veřejnoprávní smlouvu:

čll
Snrluvní strany

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
739 23 Stará Ves nad Ondřejntci,Zátmeckál
lčo: oozglzzz
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Brušperk, č. účtu 1681977339/0800
zastoupená starostou obce Ing. Daliborem Dvořákem
na straně jedné
(dále též jenj ako,poskytovatel")

Festival Poodří Františka Lýskao z.s.
Světlovská 2 l 82, 7 24 00 Ostrava-Proskovice
IČ 2268590I
Bankovní spoj ení: Česká spořitelna a. s., 1 663 8 263 69 l 0800
Zastoupen Mgr. Marií Matějovou
na straně druhé
(dále též jen j ako,,příj emce")

čl. z
Předmět smlouvy

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazqe poskytnout
příjemci dotaci v celkové částce:

105.000,- Kč (sloly stopěttisíc korun českých)

zaúěelem:

Finanční zajištění 17. ročníku FPFL - náklady a kancelářské a administrativní potřeby,
květiny pro vystupující, propagace, DOPP s orgaruzátory a moderátorem, nráklady na
lystoupení souborů a sboru - dopravné (pouze fakturačně), občerstvení a honoráře,
nájem prostor, ozvučení, poplatky OSA, poštovní a telefonní služby, správa
web.stránek.
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příspěvek bude poslqrtnut převodním příkazem na účet organízace.

Příjemce příspěvek přijímá azavaa4ese použít jej k úče! popsaném v članku 2této smlouly

uiupoúirrJt .t**""ý.h touto smlouvou a platnými právními předpisy,

čt. s
Podmínky použití dotace

nebo zrušení s likvidací.
e) V případě zrušení s likvidací je povinen do 30 dnů od vstupu do likvidace provést
' 

vyúeiovaní poskytnuté dotáce a wátit nevyčerpanou ěást dotace na účet

poskytovatele.

čt.l
závérečná ustanovení

a) smlouva nabýváplatnosti a Účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami,

a1 z^eny u aopi*ý této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran

a to písemnou formou.
c) TatJ smlouva byla sepsána podle pravé, vářné a svobodné vůle smluvních stran ve

dvou vyhotoveních, zruchž kažďá smluvní strana obdrží po jednom, Úěastníci

smlouw četli, s jejím obsahem souhlasí, což stwzují svými podpisy.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 14.3.2022

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce Mgr. Marie

tqluld todil_!ruEb Lýr!ilé
5vě|[ovská 2182

, 1.1 0ii 05tfaVa - Proskovice
lČ: t26 85 90l .?.

a) příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poslqrtnutého příspěvku včetně kopií
' 

dořtadri, kteď predlozi obecnímu uřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí do 1.12-2022 a

do konce bíezna následujícího roku předloží na obecní uřad stručnou zprávu o

činnosti zarok2022 ffoÁorr přiložené qfroční zprávy, članku v obecním zpravodqí,

stručného výčtu akcí apod.)

b) Nelyužité finanční pro.Ír.ary se příjemce zavazvje wátit na účet obce do

15.12.2022.
c) Nedodržení účelu použití příspěvku se povazuje za porušení rozpočtové ktzíLé podle

§ 22 zákonaě.25ď12000 §u., Ó rozpočtóqich pravidlech územních rozpočtŮ, ve mění

pozdějších předpisů a mtže být-důvodem kodmítnutí, popř. krácení Vaší další

žádosti.
d) V případě, že u příjemce dojde k přeměně nebo zruŠení s likvidacÍ, tento je Povinen

oznétmíttuto skuteŮnost poskytovateli dotace do 30 dnů od roáodného dne přeměny
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