Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finanění dotace
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ll' Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace dle s 10a odsi 2 zákona č.250/2000sb', rozpoěto\.ých
pravidlech úzenrníchrozpočtů'V platném znění na účeluvedený žadatelem v žádosti o posky|nuií
doŤace ze dre 23'3'2021' a Io V ce kové v\'š
149 000 Kě ( jednostočtyřicetdevěttisíckoru nčeských).
Dotace Ve Výši 49 000 '- Kč poskytnutá na základě ŽádasÍi ze dne 15'122020 se na\yšuje, dle
'
149000'-Kě' Dotace se poskytuje na Úhradu Výdajů nekrytých
Žádosti ze dne 233.2a21

rc

rozpočtem přiiínraiícístÍany nebo příjmy z VlastnÍ činnosti př]jímajícístrany na účeLuvedený v Žádosti
o poskylnuti dotace, která tvořÍpřllohu télo srnlouvy'

Do1ace Ve Výši í49000'-Kčje ÚčeoVě Vázána
Tělovýchovné jednoty sokol HoÍníPočapLy, z's'

na fnancování

plovozL] sportovnÍch oddílŮ

Dotaci lze pouŽíi pouze na účeluvedený V žádosti o poskytnutí dotace ze d|e 23'3'2021'
úhradu nákladů na dopravu k mistlovským zápasům druŽstev kopané ,'A' a Žáků, družsivo
Úhradu nák adů na planl dresŮ
proná]enr haly Ve sportcentru ( ]istopad, prosinec )
sportovnívybavení, míčepío Žáky (přípravka) brankářské rukavice ',A" druŽstva a sG
sportovní Vybavení sT (míčky,pálky' potahy, síťky, trčka)
poskytnutíobÓersivení hráčůV průběhu utkání
úhrada nákladů za rozhodčÍ, poplatky
dresy,A" družsivo' Žáci (přípravka mladší,starší)

'
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_
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Podmínkou poskytnutí dotace je zachování činnosti Žákovského druŽstva kopané'

Uzavření této smlouvy

a

naýýŠenl finanóni dotace bylo schváleno usnesenírn č' 5/1/2021

Zastupite stva obce HornÍPočaply ze dne 30'3'2021'
lll. ěas plnění.

strana poskylujícíposkytne finanění částku ve Výš] 100tis'Kč (navýšení dotace z 49tis'Kč'ná
149 tis' Kč) jednoÍázově převodem na účetstrany při]lmající u Čs a's č'ú'3424954 ' 178/0800
do sedÍni dnů od podpisu sm ouvy oběma smluvnírni stranami.

\-

lV. ostatní ujednání

1'strana přÚímající je pov]nna do 31.1.2022 piedloži| stÍaně poskytuiící Vyúčtovánío použití
ce é dotace na účeluvedený v této sm|ouvě' součásti vyúčtovánibudou kopie účetnich dokladů.
případě nedodrženl povinnosli uvedených V bodu 1) je strana přÚímající povinna vrátit
poskytnutou doÍac da patnácti dnd na účetstrany poskytLrjíci' vedený u KB Nlělník
č'ú.5425 - 17110100 Totéžse týká případných V průběhu Íoku 2021 nevyčerpaných íinančních
pÍostředků z poskytnuté dotace či í nančníchprostředků použitých k jiném! úěe u, neŽ je uvedeno Ve

2'V

smlo].]Vě a v Žádosti'

V. závěřéčná ustanovení

1'

obě smluvní strany uzavírajítuto

VeřejnopráVní smloL]Vu na

zákadě pravé a svobodné

a zavazují se p nit povinnosti z této smlouvy vyplývající' což stvrzujÍ sýými podpisy'

2'Tato smouva ]e sepsána
/ ),

V Hornlch PoČap ech dne: 'Q-,

Za obec Horn PoČap y

VůLe

Ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden Výtsk'
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zé TJ soko HoÍniPocaply, z's
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VladímÍr Němeěek
předseda TJ sokol

TělovÝchovná jednota
sokol Horní Počaply' z.s.
sportovní areá1 č.p. 264
277 o'3 Horní Počaply
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