Veřejnoprávní sm!ouva
o poskytnutí finančnídotace

l.

Smluvní strany

obec Horní Počaply'
zaStoUpená starostou obce Jiřím SVačinou,

lČ:oo236929

jako Strana poskýující'
a

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počaply,
se sídlem 277

03 Ho.ni Počaply 264

zastoUpená Vladimírem Němečkem, předsedou TJ Sokol

lČ: 42740398
jako strana přijímající
Il. Předmět

smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace dle s 10a odSt' 2 zákona č' 25012000 sb'' rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů'V platném znění na ÚČel uvedený Žadatelem V Žádosti o poskytnutí
dotace Ze dne 8'3'20'l7' a to V celkové Výši
2oo ooo Kč ( dvěstětisíckoru nčeských).
Dotace ve výŠi49 000 '- Kč , poskytnutá na základě Žádosii ze dne 27 '12.2016 se navyšUje, dle
Žádosti ze dne 8'3'2017 na 200 000 '- Kč' Dotace se poskytuje na Úhradu Výdajů nekrytých

rozpočtem přijímajícístrany nebo příjmy Z Vlastní činnosti přijímajícístrany na účeluvedený
poskytnutí dotace'

Dotace Ve \^iši 200 000 .- Kč je účelověvázána
Tělovýchovné jednoty sokol Horni Počaply

na financování

V

Žádosti o

pIoVozU sportovních oddílů

Dotaci lze pouŽít pouze na
Úhradu nákladů na dopravu k mistrovským zápasům drUŽSieV kopané ,,A" a žákŮ, druŽstvo ST
_ úhradu nákladů na pranídresů
- pronájem haly Ve sportcentru (leden' únor' březen, listopad, prosinec )
- Sportovní vybavení' míčepro žáky (přípravka), bÍankářské rukavice ''A" druŽstva a sG
- sportovní Vybavení sT (míčky,pálky' potahy, sít'ky, trička)
_ poskytnUtí občerstveni hráčůV průběhU utkání
- Úhrada nákladů za rozhodčí
- pořádání letního turnaje V kopané,'A'' druŽstva
- dresy 'A" druŽStvo' Žáci (přípravka mladši' starŠí)
- tUrnaj přípravek mladší, starší
:

Podmínkou poskýnutí dotace je zachování činnosti Žákovského druŽStva kopané'

Uzavření této smlouvy a navýšenífinančnídotace bylo Schváleno Usnesením zastupitelstva obce

ze dne

16.3.2017

.

lll. cas plnění.

strana poskytující poskytne dotaci Ve Výši 151 000 '- Kč (navýšení dotace z 49 tis' Kč na 200 tis'
Kč) jednorázově převodem na Úóet strany piijímajícíu ČS a's' č'Ú' 3424954 _ 178/o8oo do
sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stÍanami'
lV. ostatní ujednání

1'Strana přijímajícíje povinna
celé dotace na Účel uvedený

V

do

31.1.2o18 předloŽit straně poskytUjici' VyúČtováni o pouŽití

této smlouvě'

2'V případě nedodrŽení povinnosti uvedenó V bodu 1) je strana přrjímajícípovinna Vrátit
poskytnutou dotaci do patnácti dnů na Účet strany poskytující' vedený u KB Mělník'

č.Ú' 5425 - 171l0100.roÉž se týká případných V průběhu Íoku 2017 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 uzavírajítuto

VeřejnopráVní smlouvu

na základě pravé a svobodné vůle

a zavazu1í se plnit povinnosti z této smlouvy vyplýVající' coŽ stvrzují srnými podpisy'

2.Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotoveních,
V Hornich Poóaplech ane
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nichŽ kaŽdá strana obdÉíjeden qitisk.
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