Veřejnoprávní smlouva
o poskýnutí finančnídotace

l. smluvní strany

obec Horní Počaply,

zésloupená sláÍosloJ obce Jiř'm svačiroL'
lČ : 00236929
jako saana poskýující'
a

..

základni škola a Mateřská škola Horní Poěaply,
přÍspěVkoVá olqanizace
se sid eÍn 277 03 Hoíni Počap y 225
zastoupená lvlgr EVou cedrychovou, ředjtekou

lČ: 70997314
jako strana přÚímající
ll' Přédmět smlouvy

Předmětem smouvyje posk},tnutí dotace dle s 10a odst' 2 zákona č'250/2000sb', rozpočtových
pravidech územních Íozpoětů, V platnéÍnznění na účeluvedený Žadatelem V Žádostio poskýnutí
dotace ze dne 26'11. 2019' a 10 v ce]kové Výši
100 000

Kč ( jednosiotisíckoru nčeslcých).

Dotace se poskytuje na Úhradu \^idajů na bezp atné posklování obědů Žákům ZŠHornÍ Počaply
- červen 2o20'
Bezplatné poskýování obědů žákůmzŠHornl Počaply Ve Školnímroce 2o19/2o2o bylo schváleno
zastupite|stvem obce dne 20'3'2019, usnesení č' 12l1/2019'
v období leden

Uzavřenítéto smlouvy o poskýnutíúčeoVé finančnídotace bylo schváleno usnesením zastuptelstva
obce ze dne 12.12.2019. usneseníč' 15/4/2019'
lll' ěas plněni.
strana poskýujícíposkýne dotaci ve VýŠi100 000 '- Kč jednorázově převodem na účetsirany
přiiímajÍcíu KB a's'' č'ú' 51-254121a237lo1ao ý průběhu měsíce ledna 2020'
lV. ostatní ujednání

1'sl€na přijímajlcí je povinna do 31'8'2020
celé doiace na úěel uvedený

V této smlouvě'

píed ažÍÍstÍaně

poskýujícíVyúčtovánío po!žitÍ

2'V případě nedodÍŽení povinnost Uvedené V bodu 1) je strana př]jímajícípovinna Vrátit
poskýnulou dotaci do paínácÍi d'Ú na účetstrany poskýující, Vedený u KB [/]ělník'

ó'ú' 5425 - 171l0100'ratéž se týká připadných V průběhu roku 2020 nevyčerpaných íinančních
prostředků z poskýnulé dotace ěi finančních prostředků pouŽitých k jinému účelu'než ]e uvedeno

VesmloJVěavžadosŤj

V. závěřéčná ustanoveni

1'
2'

obě smluvní shany uzavírají tuto VeřejnopÍávní smlouvu na základě pravé a svobodné
a zavazují se plnit povinnostiztéto sm|ouvy vyplýVající,což stvlzljÍsvými podpisy'

Tato smlouva je sepsána ve dvou Vyhotovenlch' z nichŽ kaŽdá sirana obdrží jeden

V Horních Počaplech

dn

za obec HoÍni PoČaply

.,

'y''?','

'/'?'''' ro,n

za zŠa N]ŠHorní Počaply

ředitelka

zátladÍ škola a Mateřská štol'
Eořtrí Pďaply

příspěý koý á Ó/*a nízace
Ž77 03 Homi Poó.Dlv 225
tc:7099i 3t4 Ter l i5;92lo2

Vůle

v,ýtisk'

