VeřejnoprávnÍ smlouva
o poskytnutí finančnídotace

l.

smluvní strany

obec Horní PoěaPly'
zastoupená starostou obce Jiřím sVaěinou,

lČ: oo236929
jako strana poskytující,

Tělovýchovná jednota sokol Horní Počaply, z.s.

se sídlem 277 03 Horni PoČaply 264
zastoupená Vladimírem Němečkem, předsedou TJ Sokol
lČ' 427 40398
jako strana přijímající
ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace dle s 10a odst' 2 zákona č.25012000 Sb', rozpočtových
pravidlech územnich rozpoětů' V platném znění na Účel uvedený Žadatelem V Žádosti o poskytnutí
dotace ze dne

7 '9

'2020 ' a to V

194 500

celkové Výši

Kč ( jednostodevadesátčtyřitisícpětsetkorunčeských).

Dotace Ve výši 180 000 ._ Kč , poskytnutá na základě Žádosti ze dne 3.3.2020 se navyšuje' dle
Žádosti ze dne 7.9'2020 na 194 500 '- Kč. ZVýšenídotace ve Výši 14500 Kč se poskytuje
výhradně pro potřebu a Vybavení mládeŽnických oddílůTJ sokol a podléhá Vyúčtování'
Podmínkou poskytnutÍ dotace je zachování činnosti Žákovského druŽstva kopané'

Uzavření této smlouvy a navýšenífinanČnídotace bylo schváleno usnesením č'61312020
Zastupitelstva obce Horní Počaply ze dne 10'9.2020'
lll. Čas plnění.

strana poskytující poskytne finanění částku Ve Výši 14 500' Kč (nauýšenídotace ze 180 tis. Kč
na 1945oo Kč) jednorázově převodem na Účet strany přijímajícíu Čs a.s.,
č'ú'3424954 - 178/0800' do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami'
lV. ostatní ujednání

1'strana přijímajicí je povinna do 31.1.2021 předloŽit straně poskytující Vyúčtovánío
celé dotacé na účeluvedený

V

pouŽití

této smlouvě'

2'V případě nedodžení povinnosti uvedené V bodu 1) je strana přijímajícípovinna Vrátit
poskytnutou dotaci do patnácti dnů na Úěet strany poskytující' Vedený u KB Mělník,

v

průběhu roku 2020 nevyčerpaných finaněních
č'Ú' 5425 - 171l0100.TotéŽse týká připadných
prostředků z poskytnuté dotace Či finančních prostředků pouŽitých k jinému účelu,než je uvedeno Ve
smlouvě a V Žádosti.

Y. Závěrečná ustanovení

'l.

obě smluvnÍ strany uzavírajítuto

VeřejnopráVní smlouvu

na základě pravé a svobodné vůle

a zavazují se plnit povinnosti z této smlouvy VyplýVající, coŽ stvrzují s\^ými podpisy.
2.

Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá strana obdrŽí jeden

V Horních PoČaplech an ,

.!l':'?.:....zon

za obec Horní Počaply

za TJ sokol Horní Počaply, z.s.
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Tělovýchovná je dnota
So kol Horní Počaply, z.s.
Sportovní areál č'p. 264
277 03 Horní Počaply

lČ:4z74o39a @

Výtisk'

