Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančnídotace

l. smluvní strany

obec Horní Počaply,

zastoupená starostou obce Jiřím svač nou'
lČ : 00236929
jako strana poský!iící'

Těloyýchovná jednota sokol Horní Počaply, z's.
se sÍdlém277

03 Horní Počaply 264

zasloupená Vláoir.'rerr Nerreč.em' p.edsedou TJ so\ol

)C:

4274039A
přijímající
sÍrana
]ako
ll. Předmět smlouvy

Předmětem smiouvyje poský,tnulj dotace dle s íoa odsl' 2 zákona č' 25ol2o0o sb rozpočtových
,
pravid]ech územnÍchrozpočtů, V platném znění na Účel uvedený Žadateern V
Žádostio poskýnutí
dotace ze d,le 3 3.2020. a to v ce
"ove \aisr
í 80 000 Kč ( jednostoosmdesáttisickorunčeských)'
Ka ' p_o'sí}lnJŤa rá ,,a(ladé ŽáoosŤlze dne l]'l2'2d1g

* yy.'^4:9^0!^i:'1:9
zédosť ze d1e 3'3'2o2a

se 1avyŠule de
180000 _Kc Dotace se ooskFLje ,la,J'ríadJ VydalJ ne\rytycl
lozpoóteÍn přijínrajícístrany nebo přÍjmy z Vaslnl Č]nnosh pijlÁa];cl stranyna úČelveaeny
v:iáosti
o poskýnutl dotace která tvoří přílohu léto smlouvy.

na

Dotace Ve \/li'Š180000.-Kč je účelověVázána na financování provozu spoť(ovních oddílů
Tě ovýchovné jednoty sokol Horní Počáply, z's'
Dotaci ze pouŽít pouze na Účel uvedený

_
_
'
_
_

V Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 3'3.2020'
Úhradu nákladů na dopravu k mistrovskýnr zápasůrn družstev kopané
,A, e Žáků' druŽstvo
úhradu nákladů na praní dÍesů
pronájem haly ve spoíicentru (leden, Únor, březen, |rstopad, prosinec

)

sportovní Vybavení' míčepro žáky (přípravka) brankářské rukavice ,,Á' družstva a
sporiovní VybavenÍ sT (míěky' pélky, poiahy' síl,ky' trička)
poskýnutí občerstvení hráčŮ V pÍůběhU utkání
úhrada nákladů za rozhodčí,poplatky
dresy,,A' družstvo, žáci (připtavka mladší,staÍší)
iurna] přípravek mladší, starší

sT

sG

PodmÍnkou poskýnutí doiace je zachování činnosti Žákovského druŽstva kopané.

Uzavřenj této smlouvy

a

navýšení finančnídotace bylo schváleno usnesenínr č 6/1/2020

zastup telstva obce Horni Počaply ze
lll.

dne

12'3'2o2a'

čas pIněni'
sirana poskýujícíposk}'lne finančníčástku Ve Výši 131 tis' Kč (navýšenídotace i 49lis' Kč na
180tis'Kó) jednoráŽově převodem na účelstrany při]ímajícj U Čs a's' čÚ' 3424954 - 178/0800

do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stlanaÍni.

lv. ostatni ujednáni

1'strana přijímajícíje povinna do 31.1.2021
ce'é dolace na Lčéuvede1y V téŤo srrloJVé

před

ož)Ístraně poskytujÍcí vyÚčtování o pouŽ]tí

uvedené v bodu 1) je stlana přijímajÍcí povnna Vráiit
patnácti dnŮ na úée|strany poskytující,vedený u KB ltlěhík,
ě.ú.5425 - 171l0100'rotéž se týká případných v průběhu rok! 2o2o nevyčerpaných finančních

2'V případě nedodÉenípovinnoslj
poskýnutou dolaci

do

prostředků z poskýnuté dotace ěi finančních prostředků použitých k jinému úóelu' neŽ je uvedeno Ve

smlouvě a

V

žádosii'

V. závěřéčná Ustanovéní

1'

obě smluvní strany uzavílají tLrto

VeřejnopráVnÍ

smlolvu na základě pravé a svobodné

a zavaz!]Í se plňit povinnostiz téio smlouvy VyplýVající'což sivrzují s\/ými podpisy'

2'Tato

sm|ouva je sepsána Vé dvou Vyhotovenlch,

z

nichž každá strana obdÉíjeden ýitisk'

V Holních Poěaplech dne:25'3'202a

Za obec Hornl Počaply

,lilyttur,t/
f"ý,t,ii

Vůle

za TJ sokol Horni PoČaply' z's'

Vladimír
předsed

Těiovýchovná jednota
sokol Horní PočaplY, z.s.
5portovni areál č.p. 264
277 0'3 Horní Počaply
lct 42740394 o

