Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2022
Smluvní strany:
1. Obec Pasohlávky, se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22
IČO:
00283461
č. ú.:
6127651/0100
zastoupena Martinou Dominovou, DiS., starostkou obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace,
se sídlem Dlouhá 35, Pohořelice, PSČ 691 23
IČO:
65268687
č. ú.:
904901514/0600
zastoupena Mgr. Stanislavem Polákem, ředitelem školy
(dále jen „příjemce“)
uzavírají podle ustanovení § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu:
Článek I.
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Pasohlávky na provoz a
mzdové účely Základní a mateřské školy v Pasohlávkách, odloučené pracoviště Základní
školy a Mateřské školy Pohořelice, na rok 2022, v souladu se žádostí příjemce doručené
obecnímu úřadu dne 9. 12. 2021.
2. Poskytovatel poskytne příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 schváleného
Zastupitelstvem obce Pasohlávky dne 21.12.2021 příspěvek ve výši 1.900.000 Kč (slovy:
jeden milion devět set tisíc korun českých) pro účely financování provozu školy a školky
v souladu s podanou žádostí, tj. na materiál a drobný majetek, energie, služby, opravy a
udržování, mzdy a ostatní os. náklady a investice (interaktivní tabule).
3. Příspěvek bude převeden na účet příjemce č. 904901514/0600, a to po nabytí platnosti této
smlouvy.
Článek II.
1. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému v čl. I. odst. 1. této
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to do 31. 12. 2022.
2. Příjemce se zavazuje použití dotace doložit při vyúčtování kopiemi účetních dokladů z roku
2022, které předloží poskytovateli do 15. 1. 2023.
3. Nevyužité finanční prostředky z poskytnutého příspěvku se příjemce zavazuje vrátit na účet
poskytovatele nejpozději do 20. 1. 2023.
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4. Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany poskytovatele ve věci účelovosti čerpání
poskytnutého příspěvku.
5. Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek III.
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a
příjemce.
4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Pasohlávky dne 2.2.2022, usnesením
č. 27/1/2022.
V Pasohlávkách 14. 02. 2022

………………………………
Martina Dominová, DiS.
starostka obce
poskytovatel

……………………………………
Mgr. Stanislav Polák
ředitel školy
příjemce
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