Dodatek č' 1

k Veřejnoprávní Smlouvě o poskytnuti finančnídotace
L]zavřené dne 30'března 2016

l. SmluVní

strany

obec Horní Počaply'
:
'/."lol p- |" sld o.loL ob' F J Ť svcči_oJ
lČ:00236929

jako stÍana poskytujÍcí

.

Tělovýchovná jednota sokol Horní Počaply,
se síd em 277

03 Horní Poóaply 264

zastoupená Vladimirem Němečkem, předsedo! TJ soko
1Č: 4274a398

]ako strana přÚímajici

ll. Přédmět smlouvy
Přednrětem Dodatku ó'1 k VeřejnopráVní snriouVě o poskytnutl dotace ze dne 30 3 2016 ]e navýšeni
schVá]ené dotace na základé Žádosti ze dne 2 ] T 2016 na ce|kovou Výši
200 00o

Kč ( dVěstětisÍckorunčeských)'

Dotace Ve Výš 180000._Kč'poskytnutá usnesením zastupitestva obce ze dne 15.3.2016 se
navyŠUje' na základě Žádostl ze dne 2'11'2016' na 200000.'Kč' Dotace se poskytuje na
ÚhradU Výdajů nekrylých rozpoótem přjjjmajicí streny nebo příjmy z Vlastní činnosti při]ímajlcí strany
na Úče| uvedený V žádostio poskytnu1ídotace

Dotace Ve Výši 200 000._Kč je Účelově VáZána
Tělovýchovné ]ednoty Soko Horní Počap y

na financovánl

provozu spodovních oddíů

Dotacj lze použítpouze na
úhradL nákladŮ na doprav! k mistrovskýrn zápasům druŽsiev kopané
'A' a žákůcíruŽstvo sT
úhradU nákladů na praní dresú
pronájem haly Ve sportcentrlr (leden únor listopad' proslnec )
spoltovní Vybavení míčepro žáky (přípravka), brankářské rukavice ,'A" druŽstva a sG
spo ňovn í Vybaven i sT (míčky,pá|ky potahy, sjťky, tÍička)
poskytnutíobčerstvenÍhráčůV plůběhu utkánj
Úhrada nák adů za rozhodčí
pořádáni letního turnaje V kopané ,A' drlrŽstva a turnaje SG
letn í soustředěn í Žák ů (př'pravek) oddílU kopané sportovním areá]u Holní Poóap]y
dresy
díuŽstvo Žác](připravky, ml Žáci)
'A''

_
_
_
'

Podmínkou poskyinufí dotace je zachoVání črnnosii žákovského druŽstva kopéne'

Uzavřeni tohoto DodatkU

zastuprtelstva obce

č1 a

ze dne

navýŠenífinanónídotace bylo schváleno usnesenim

20 122016.

č 5/5/2016

stlana poskytujlcí poskytne částku VeVýŠl 20000 'Kč'okterou se navyšuje dotaceprorok2016
jednorázově převodem na účetstrany p']rma]rc u Čs as a! 3424954 178/0800 clo s-odrni
dnů od podpisu smIouvy oběma sm uvnlmi stranarn '

lV. ostatn' ujednání

1.Strana přijímajícíje povinna do 31.1'2017 před]ažI straně poskylujícíVyúčíovánío použití
celé doldce

]a

|.P| UvFderý V leto srn|oL'Ve

2V případě nedodÍženípovinnosti uvedené V

bodu

1) je

strana přÚímajicÍ povjnna

Vrátit

posk},,tnutou dotaci do paÍ'ácťi ďnÚ na Účet stÍany poskytujícÍ' Vedený u KB Mělník'
č'ú'5425 -171l01aa'Iotéž se týká případných V průběhu roku 2016 nevyčerpaných fin2róních
prostředků z poskýnuté dotace či finančních plostredkŮ pouŽitých k ]inému účelu'néŽ je uvedeno Ve
srnlouvě a V Žádosti

V' ZáVěíečná ustanoveni

1'
2

obě smlUVni strany uzavílají iuto

VeřejnopráVni srnlouVU na základě pravé a svobodné Vů|e

a zavazUjí se p]nit povinnosti z této smlouVy VyplýVajícícoŽ stvrzují s\^ými podpisy.

Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotovenjch' Ž nichŽ každá siÍana obdÉíjeden

V ']oln'ch Počap.ch d,le'

Za obec HornÍ Počaply

0./

é l ''

pÍaý^cF 20'6

za TJ sohol HoínÍ Poaap y

Výt]sk'

