
Veřeinoptávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Čistá

a7auřená dle ust. § í 5 9 a nás/. ýkona č. 500 / 2004 S b., qráuni řád, ue 3něni po7dějších předpisů

obec čista
se sídlem 2g423,Čistá 195
lčo: oozzlozt
zastoupená staíostou obce Zdeňkem Tyšetem
(dále jen poskytovatel)

a

FK Slavo| Čista
2g4 23 Čistá
nar./IČ: i
(dále jen příjemce)

I. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytrre příjemci příspěvek na činnost spolku z rczpočt:a obce ve \ryši 49.000,_
Kč slovy : čtyřicetdevěttisíckorunčes\ých.

2. Příspěvek byl schválen zastupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedánížastupitelstva obce
dne22,72.2020.

II. Účel
FinanČní ptostředky Ize použít použe na úhradu nákladů činnosti spolku pto rck2021.

III. Způsob úhrady

Příspěvek bude poukázán jednotázově, na pokladně obce ptoti dokladu vhotovosti, nebo
převodem na předloŽený bankovní účet qýše uvedeného spolku a to ne1později do ďiceti dnů ode
dne podpisu této smlouvy.

IV. Podmínky poskytnutí příspěvku

1,, FinanČní prostředky je příjemce povinen využít pouze pro účely uvedené v čl. II. Finanční
ptostředky ne|ze pievádět do následujícího kalendářního roku.

2. VlniČtování využitt finančních ptostředků v daném roce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli nejpozději do 31. ledna následujícího toku.

3. Pokud pfijemce použije finanční prosďedky k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nepředLoŽí včas vyúčtovánt včetně kopií dokladů o použití příspěvku, zavazuje se
poskytnut,ý finanČní příspěvek vtáit na účet města uvedený v zábLavt nejpozději do 30 dnů
od vy zv ánt p oskytovatelem.

4. Příjemce souhlasi aby poskytovatel zveiejnil infotmace o tom, že poskytl příjemci příspěvek,
wýši příspěvku a účel, za jalr<ym mu byl finanční prostředek poskytnut.

í
J



y. závétečná ustanovení

Tato smlouva nabyvá účinnosti dnem jejího podpisu oběma srnluvními stranami.

Púvnt vztahy, kteté nejsou přímo upíaveny touto smlouvou, se řidt příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve zněnípozdějších předpisů, zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočto,qých pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
a dalšími obecně závaznými předpisy.

Smluvní strany bezýhtadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

Smlouva je r.ryhotovena ve 2 stejnopisech, z nlchž každý obdrží po jednom r,7hotovení.

Smluvní stfany ,úmi podpisy stvrz:ují) že smlouva byla sjednáf|a n^ záHadě jejich pravé a
svobodnéT,rile, niko]i v tísni za nápadně nelýhodných podmínek.

Doložka dle § 41zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů

Rozhodnuto otgánem obce: zastupitelstvo obce Čista

Datum jednán a číslo usnesení: 22.12.2020 55-2020

V Cisté dne 15.2.2021

Příjemce

z9+ zyČistá č. 195
lčO 00237621 o

Te;l/Fa;t: 3?6 303 221
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