Veřejnoprávní sm!ouva
o poskytnutí finančni dotace

l.

Smluvni strany

obec Horní Počaply'
Zastoupená starostoU obce Jiřím svačinoU,

lČ:00236929

jako strana poskytující,
a

TěloVýchoVná jednota sokol Horní Počaply,
se sídlem 277

03 Horní Počap|y 264

zastoupená Vladimirem Němečkem, předsedou TJ sokol

É. 42740398
jako stíana přijimajÍcí
ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace dle s 10a odst' 2 zákona č. 25012000 sb' rozpočtových
'
pravidlech územních Íozpočtů'V platném znění na účeluvedený Žadatelem V žádosti o poskytnutí
dotace ze dne 8'3'2018' a to V celkové Výši
200 000 Kč ( dvěstětisícko ru nčeských).
Dotace Ve výši 49 000 '- Kč poskytnutá na základě Žádosti ze dne 20'12'2017 se navyšuje, dle
'
žádosti ze dne 8'3.2018 na 200 000 '- Kč' Dotace se poskytuje na Úhradu výdajů nekrytých
rozpočtem přUímajícístrany nebo příjmy z Vlastníčinnostipřijímajícístrany na účelUvedený v žádosti o
poSkytnUtí dotace'

Dotace Ve \^iŠi200 000 .- Kč je účelověvázána
TélovýchoVnéjednoty sokol Horní Počaply

na financování

provozu sportovních oddílů

Dotaci lze pouŽít pouze na:
- úhradu nákladů na dopravu k mistrovským zápasům drUŽSteV kopané ''A" a Žáků, druŽstvo
- Úhradu nákladů na praní dresů
- pronájem haly ve Sportcentru (leden' Únor' březen, listopad' prosinec )
- sportovníVybavení,míče'prožáky (přípravka)' brankářské rukavice 'A" druŽstva a sG
- sportovní vybavení ST (míčky'pálky' potahy, síťky, trička)
- poskytnutí obÓerstvenÍ hráčúV prúběhu Uikání
_ úhrada nákladů za rozhodčí
- pořádání leiního tUrnaje V kopané ''A" druŽstva
_ dresy ''A" druŽstvo, Žáci (přípravka mladší'starŠí)
- turnaj přípravek mladší'starší

sT

Podmínkou poskytnutí dotace ie zachování činnosti Žákovského družstva kopané'
UZaVřenítéto smlouVy a naVýšenífinanční
dotace bylo schVáleno usnesením 8/2/2018 zastupitelstva

obce ze dne 5.4.2018.
lll.

cas plnění.
strana poskytujícÍposkytne dotaci Ve Výši 151 000 '- Kč (navýšení dotace z 49 tls. Kč na 200 tis'
Kč) jednorázově převodem na úóet strany přijimajici u Čsa's. č.Ú' 3424954 - 178io8oo do
sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

lV. ostatní ujed nání

1'Strana přijímajícíje povinna da 31'1.2o1g předložit Strané poskytujici ' Vyúctovánl o použití
celé dotace na účelUvedený

V

této smlouvě'

2'V případě nedodržení povinnosti uvedené V bodu 1) je strana přijímajícÍpovinna Vrátit
poskytnutou dotaci do patnácti dnů na účetstrany poskytující' Vedený u KB Mělník,

č'ú'5425 - 171l0100.Totéžse týká případných V průběhu roku 2018 nevyčerpaných finančních
prostředků z poskytnuté dotace či finančních prostředků pouŽitých k jinému účelu,neŽ je uvedeno Ve
smlouvě a

V

Žádosti

V. Závěrečná ustanovení

1'

obě smluvní strany uzavíraji tuto

VeřejnopráVni smlouvu

na základě pravé a svobodné Vůle

a zavazují se plnit povinnosti z této smlouvy Vyplývající' coŽ stvrzují sými podpisy'

2'Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotovenich,

z

nichŽ kaŽdá strana obdrŽí jeden výtisk.

V Horních Počaplech dne : 9.4'2018

Za obec Horní Počaply

vactna

za TJ Sokol Horní Počaply

ěmeóek
da TJ Sokol

Tělovýchovná jed n ota
Sokol Horní Poča ply, z's.
Sportovn í areálč.p. 26,i
277 0'3 Horní Počaply

lC:4274A39a

@

