I
SMLOUVA

č.41201,6

o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Trlrová Kamenice,
schválená zastupitelstvem městyse dne 13.6.20l6 usnesením ó.7 /2016/150

uzavřená podle § 1746, odst, 2 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Poskytovatel:
Městys Trhová Kamenice, zastoupený starostkou Ing. Ivou Dostálovou

IČo 00271055

DIČ CZ0027lO55

Tel/fa.x: 469 333101

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nasavrky

č.u.: ll+toottoqlogoo

Na straně j edné
a

Přijemce:
Sdruženírodičůa přátel dětí a školy při ZŠTrhová Kamenice
zastoupená paní Kateřinou Kábelovou, předsedkyní
ICO: 60103558
Bankovní spojení: l 8924876210300
Tel:720 20l 646
Na straně druhé
I.Předmět smlouly

1.

2.

Předmětem smlouvyje poskytnutí účelovéinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Městyse Trhová Kamenice příjemci pro rok 2016 ve výši 50.000,- Kč

(sloly padesáttisíckoru nčeských)
Příjemce se zavazuje použíttento finančnípříspěvek na částečnó pokrytí nákladů
spojených s vybudováním pergoly u Základní školy Trhová Kamenice.
II. Základní ustanovení

1. Finančnídotace

2.
3.
4.

podle čl. I, odst. 1 této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem
vymezení v článku I. odst. 2 této smlouvy,
Dotace bude příjemci poukázána poskl,tovatelem na základě řádně uzavřené smlouvy o
poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.
Na poskytnutí dotace není prár,rrí nárok.
Dotace bude zaslána příjemci na účetč. 1892487 62/0300 v tetmínu do 30-ti dnů po
podpisu smlouvy,

I
III. Povinnosti příjemce

l.

Příjemce je povinen použítdotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem

této smlouvy nejpozději do 1. listopadu 20l6
2. Při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků
k naplnění účelutéto smlour,y postupovat v souladu s pravidly týkajícimi se veřejné
3.

4.
5.
6.
7.

podpory '
Vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace
Neposkytovat dotaci jiným ťyzickým či právnickým osobám
Oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačníchúdajůuvedených v této
smlouvě
Předložit poskytovateli lyúčtovánídotace do 30.11.2016 včetně kopie dokladů
Případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30ti dnů od data předložení
vyúčtovánína účetposk},tovatele.

IV. Dalšíujednání

l. Pokud

bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použitajinak, nežje uvedeno
v čl. 1 odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit finančníprostředky v plné výši na

účetposkytovatele.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použitífinančních prostředků

i

v průběhu roku.

y,
l. Smlouvaje

závéreéná ustanovení

vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskltovatel i příjemce obdržípo

jednom vyhotovení.
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
vy|adřujejejich prvou a svobodnou vůli.
2.

V Trhové Kamenici dne 14.6.2016

V Trhové Kamenici dne 14.6.2016
t ,/

]

Ing. Iva Dostálová
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kábelová

předsedkyně SRPDŠ

