Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančnídotace

l.

Smluvnistrany
obec Horni Počaply'
7astoLpe1á slaÍoslou obce J 'i-r svač nou'
lČ : 00236929
jako strana poskýUjící,

a
TěloVýchovná jednota sokol Horni Počaply'
se sídlern 277

03 Horní Počaply 264

zastoupená Vladimírem Němečkem, předsedou TJ sokol

te 42740398
jako strana přiiímaiící

'

ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskýnutí dotace dle s 10a odst 2 zákona ě'25012000sb', rozpoč1ových
prav d ech územních rozpočtů, V p|atném znění na Účel uvedený žadaie ern V žádosti o posk},tnutí
dotace Že dne 14'3'2019' a to V celkové \4iši
200 000

Kč ( dvěstětisíckorunčeských).

Dotace Ve Výši 49 000 - Kč poskýnutá na zák adě žádostize drc 2.1.2019 se navyšuje' dle
'
žádosti ze dne 14'3'2a19 rc 200 000 '_ Kč Dotace se poskytuje na úhradu Výdájů nekr}'tých
př]jímající
rozpočlem
strany nebo příimy z Vlastní č nnost přijímajícísl.any na úče|uvedený V žádosi] o
poskytnutí dotace, která tvoří přílohu této sm ouvy'

Dotace Ve \^ýš 200 000 .- Kč je účelověVázána
Tělovýchovné jednoty soko| Horní Počap y

na financováni

provozu sportovních oddíů

Doiaci lŽe použítpouze na :
_ úhradu nákladů na dopravu k rnistÍovským zápasům družsiev kopané ,,A" a Žáků' dr!žstvo sT
úhradu nákladů na pÍanídÍesŮ
_ pronájem ha|y Ve sportcentru (leden, únor, březen, listopad, prosinec )
_ sportovní Vybavení míčeproŽáky (přípravka)' blankářské rukavice družstva a sG
''A"
_ sportovní VybavenÍ sT (míčky,pá ky' poiahy, síťky,tÍička)
_ poskýnuti občerstvení hráčůV prŮběh! utkánl
úhlada nák adů za Íozhodčí
_ pořádání letního lurnaje V kopané "A' dr!žsiva
dresy
družstvo' žáci (přípravka rnladší'staÍší)
'A''
turnaj přípravek mladší, starší

Podmínkou posky,tnutí dotace je zachování činnosti žákovskéhodružstva kopané'

Uzavření této smlouvy

a

na\^išen finanČnl dolace bylo schváleno Usnesením č 6/1/2019

Zeslup telstva obce Horní Počap y
lll.

ze dne 20.3'2019'

čas plnéni.
strana poskýujícíposkýne dotac ve Výši '151 000'-Kč (navýšenidotace z 49 tis Kčna200tls'
Kč) jednorázově převodem na účetstrany přiímaiícíu Čs a's č.ú3424954 - 178/0800 do
sedmj dnů od podpisu smlouvy oběma smlUVními stÍanami

IV. ostatní ujednání

1.strana přijlÍnajici

je

pov]nna

celé dotace na účeluvedený

do

31'1'2020 před

V té1o snrlouVé

azi

strané posl.}'lUjic vyúčtovánío použití

I

2'V případě nedodÉenípovinnost] uvedené V bodu 1) je strana přijímajícípovinna VÍátit
poskýnutou dotaci do paÍ'ácÚ' d'd na účetstrany poskýující'Vedený u KB l,4ělník'
č'Ú' 5425 ' 17110100 'rotéžse iýká případných V pÍůběhuroku 2019 nevyčerpaných finančních
prostředků z poskytnUté dotace člíinančníchprostředkŮ použitých k jinému účelu'nežje uvedeno Ve

síljlouVě a

V

žádosti'

V. závěrečná ustanoveni

1'
2'

obě smuvní strany uzavírajl iuto

VeřejnopÍáVní smlouvu na základě pravé a svobodné VŮle

a zavazují se plnit povinnosti z této sm ouvy Vyplývající,coŽ sÍVrz ují svými podpisy'

Tato sm]ouva je sepsáná ve dVoU Vyhotoveních, z |ichž každá sllana obdrŽí jeden

V HornÍch Počaplech dne 27.3.2019

Za obec Ho

sVačjna

Tělovýéhovná jednota
sokol Horní Počaply, z's.
spoftovní areál č.p. 264
277 03 Horní Počaply

1č:4274o39a o

Výtisk'

