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ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace d e s 10a odsl 2 zákona č 250/2000 sb', rozpočlových
pravidlech územnÍchrozpočtú, V platném znění na úěel L]vedený Žadatelem V žádosti o poskytnUlí
daÍace ze dne 7 '3'2a22' a to V celkové VýŠi
149 000

Kč ( jednostočtyřicetdevěttisíckorunčeských).

Dotace se poskytuje na úhradu Výdajů nekryiých rozpočtem přijímajícísÍanynebo příjmy z Vástní
činnost] přijímajícíslrany na Účel uvedený V Žádosti o poskytnutÍ dotace, klerá tvoří příohu této
smlou\ry.

Dotace ve \.ýši 149 000 '. Kč je úče|ověVázána na financování provozu sporlovních oddílů
Tě]ovýchovné jednoty soko Horní Počaply' z's'
Dotaci lze použítpouze na úče|uvedený V žádosli o poskytnulí dotace ze dne7 '3'2a22
úhradu nák|adů na dopravu k misirovským zápasům družstev kopané ,'A'' a Žáků' družstvo sT
_ úhradu nákladů na praní d.esů
_ pronájem haly Ve sportcent.u (leden _ březen, listopad' prosinec )
sportovní lybavení míčepro žáky (přípÍavka), brankářské rukavice
družstva a sG
''A'
- sportovní Wbavení sT (míčky'pálky potahy' síťky'trička)
poskytnutíobčerstveníhráčůV průběhu uikání
_ úhrada nákladů za rozhodčí,pop atky FAČR (registrace)
' dresy ''A" družstvo, Žáci (přípravka m adší'staršÍ)
použítna úhradu kancelářských potřeb a pošiovné'úhradu sankčníchpop]atků ( např'
Dotac nelze
pokuty za VyloučeníhÍáčů)'dary iřetím osobám'
Podmínkou poskytnltí dotace je zachování činnosti žákovského družstva kopane'

Uzavření této smlouvy a poskytnuti fnancni dotace bylo schvá]eno Usnesením č' 5/1/2022
Zastupitestva obce Horní Počaplyze dne 16.3.2a22'
lll' Čas plnéni.

shana poskytující poskytne finančníčáslku Ve Výši 149 tis' Kč jednoráŽově převodem na účel
stlany přijíma]ícíu Ós a's' č'ú'3424954 ' 178io8oo do sedmi dnů od podpisu sm ouvy oběma
smlUvními stranami'

lV. ostatní ujédnání

1'st€na přijímajícíje povinna do 31'1,2023

pťedložit stÍaně poskytujÍcí Vyúčtovánío použití
celé dotace na úěel uvedený v této smlouvě' součástívyúčtováníbudou kopie účetnÍchdokladú.
případě nedodržení povinností uvedených v bodu'l) je stÍana přijímajícípovinna Vrátit
poskytnutou dotaci do paÍnácÍi d'{i na účetstrany poskytující,vedený u KB lv]ělník'
č'ú.5425- 171l010o'rotéŽ se týká případných V průběhu roku 2022 nevyčerpaných finančních
prostředků z poskytnuté dotace čifinančníchpÍostředků použit'ých kjinérnu úěelu, než je uvedeno Ve

2'V

smlouVě a v žádosti'

V. závěřečná uslanovení

1- obě smluvní strany

uzavÍrají tuio VeřejnopráVní smlouvu na zák|adé plaýé a svobodné Vůle

a zavazují se plnil povinnosti z této smlouw \'yplýVající, což sivrzují svými podpisy'

2'Tato smlouva je sepsána Ve dvou vyhotoveních, z nichž každá si.ana obdžíjeden
V HoÍnich Počaplecn dne-9 'l-''b

za obec Horní Počaply

''''!4

zaž
za TJ sokol Horní počap]y, z's'
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