Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančnídotace

l. smluvní strany

obec Horní Poěaply'
zastoupená starostou obce JiřIm svačinou'

lÓ : 00236929
jako strana poskýující'
a

..

Tělovýchovná jednota sokol HoÍni Počaply,
se sídlem 277 03 Horní Počaply264
zastolpená Vladimkem Němečkem' předsedou TJ sokol
|Č: 42740398

jako strena přijÍmajlcí

ll. Předměl smlouvy
Předmětem 6mlouvy je navýŠeníjižposk},tnuté dotace dle s 10a odst' 2 zákona č. 250/2000 sb''
rozpoětových pravidlech územních rozpočtů,V platném znění na účeluvedený Žadaielem v
žádosti o posk},tnutí dolace ze d ne 1 5 3 '201 6 do celkové \/ýše
'

Kě ( jednostoosmdesáftisíckorunčesloých).
Dotace ve \/ýši 49000 '- Kč, poskt'|nutá usnesenímradyobcezednedne18'1'201 se naryšuje'
na Žákladě žádosti Že dne 15'3'2016, na 180000'-Kč' Dotace se poskytuje na úhradu výdajů
'l80 00o

nekMých lozpočtem přijímajíci strany nebo přimy z
V

Žádosti o poskytnutí dotac6'

v}astnI činnosli př'ímajícÍ strany na Účel uvedený

Dotace v celkové \/ýši 'l80 0oo .- Kč je Účelově vázána na íinancování provozu spoatovních oddílů
Tělovýchovné jednoty soko| Horní Počaply
Dotaci lze použítpouze na :
úhradu nákladů na dopravu k mistrovským zápasŮÍn daužstev kopané
a žáků, družstvo sT
''A"
Úhradu nákiadů na prani dresů
pronájem haly ve sporicentr! (leden, únol, listopad' p.osinec )
sportovní wbavení, míčepro Žáky (přÍplavka),
sportovní Vybavenl sT (míčky'pálky' potahy' sÍťky' trička)
poskytnutí občerstvení hÍáčův průběhu utkání
úhrada nákladů za rozhodčÍ
leiní soustředěni Žáků (přípravek) oddílu kopané sportovním areáu Horní Počaply
dresy
dlužstvo, Žáci (přípravka)

_
_
_
_
_
-

'A'

PodmÍnkoir poskytnutÍ dotace je zachování činnosli žákovskéhodružstva kopané.

Uzavření iéto smlouvy a nav1Šenifinančnídotace bylo sohváleno usnesením zastupitelstvá obce
Horní Počaply ze dne 15'3.2016'
lll. Čas plnéni.

strana poskytující poskýne čásiku ve Výši 131 000 Kč (doplatek do celkové Výše dotace18o 000 Kč)
jednorázově převodem na úĚet strany přiímájicí u Ós a's' č'ú'3424954 - 178/o8oo do sedmi dnů
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami'
lV. ostatní ujednáni

í'strana přijímajícíje povinna do 31.1.2017
celé dotace na účeluvedený v této smlouvě'

před|ožit straně poskytující vyÚčiování o použitÍ

2'V případě nedodÉenípovjnnostj Uvedené V bodu 1) je strana přÚímajícípovinna vrátit
poskytnutou dolaci dÓ patnácti dnli na Účd strany poskýUjící' vedený u KB Mělník'

v

prúběhu roku 20'16 névyčérpanýchíinančních
č.ú'5425 - 17110100.ÍoÍéžse týká případ.ých
prostředků z poskytnuté dotace čifinančníchprostředků pouŽitých k jinému účelu'nežje uvedeno Ve
smlouvě a v Žádosti.

V. závěÍečná ustaíoveni

1'

obě smluvní strany uzavkají tuto veřejnoprávní sÍnlouvu na základě pravé a svobodné
a zavazují se plnit povinnosti z této smlouvy vyplývající' což stv.zují svými podpisy'

2'Tato smlouva je sepsána Ve dvou vyhotoveních' z nichž každá stlana obdrži jeden
V HomÍch Počaplech dne : 30' března 2016

za obec Homí Počaply
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vůle

\.ýtisk'

