SMLOUVA
o posk}tnutí

č. 612015

dotace zrozpoětu městyse Trhová Kamenice,

schválená zastupitelstvem městyse dne I 4.9 .20I 5
uzavíenápodle § 1746, odst. 2 zákonač.89l20I2 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Poskytovatel:
Městys Trhová Kamenice, zastoupený starostkou [ng. Ivou Dostálovou

IČo 00271055

DIČ CZ0O271055
Tel/fax: 469 333l0I
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nasavrky

č.t.: t 141661309/0800

Na straně jedné
a

Příjemce:
SK oddíl kopané Trhová Kamenice
539 52 Trhová Kamenice
zastoupená Pavlem Pilařem, předsedou

ICo 64783343

Tel:776788243
Bankovní sooi ení:í.$.9§.
čísloúčtu.rt,l lc,.sk,4.é.-ř. f.C, :5oc,
Na straně druhé
I.Předmět smlouly
1

.

2.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelovéneinvestiční dotace z rozpoětových prostředkŮ
Městyse Trhová Kamenice příjemci pro rok 2015 ve \.ýši 77.000,-- Kč
(slovy sedmdesátsedmti síckorunčeských)
Příjemce se zavazuje použít tento finančnípříspěvek na rekonstrukci fotbaloých kabin

v Trhové Kamenici.

I|. Základní usta n oven í

l. Finančnídotace podle čl. I, odst.
2.

4.

1 této smlouvy se

poskytuje ýhradně za úěelem

vymezení v článku I. odst. 2 této smlouvy.
Dotace bude příjemci poukázána poskytovatelem na základé řádně uzavíenésmlouvy o
poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Dotacebude převedepa*na účetpříjemce uvedený v záhlaví smlouvy v termínu do 10-ti
dnů po přpdložení fŇŮry za provedení rekonstrukce fotbalových kabin.
i!"
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III. Povinnosti příjemce

l.

Příjemce je povinen použítdotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem
této smlouvy nejpozději do 31 .Yíjna}al1
2. Při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků
k naplnění účelutéto smlouvy postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné

podpory
Vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace
Neposkytovat dotacijiným fyzickým či právnickým osobám
Oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačníchúdajůuvedených v této
smIouvě
6. Předložit poskytovateli vyúčtovánídotace do 30. l 1.201 5 včetně kopie dokladŮ
7. Případnénevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 3Oti dnů od data předložení
vyúčtovánína účetposkytovatele.

3.
4.
5.

IV. Dalšíujednání
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak, než je uvedeno
v čl. l odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit finančníprostředky v plné výši na
účetposkytovatele.
2. Poskyovatel si vyhrazuje právo případnékontroly použitífinančních prostředků i
v průběhu roku.
1.

y.

závérečnáustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž poskytovatel i příjemce obdržípo
jednom vyhotovení.
z. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků schválených zastupitelstvem
městyse Trhová Kamenice a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
_).
Tato smlouva se stává platnou a právně účinnoudnem podpisu oběma smluvními
stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřujejejich prvou s svobodnou vůli.
1.

V Trhové Kamenici dne

15.

9.2015

v Trhové kamenici

dne

oQ. aC . ,4sal'-
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Dostálová

Ing. Iva
starostka

pavel pilař
předseda

SK

l,h,

