Veřejnoptávní smlouva o pos\ytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Čistá
u7auřeaá dle uý.

§ 1 59 a násl. yákona

ř.

500/2004 Sb., spráuní řád,

ue

7nění po7dějšícll předpistž

obec čista
se sídlem 294 23, Čistá 195

lČo: ooz3ldzt

zastoupená staíostou obce Zdeňkem Tyšerem
(dále jen poskytovatel)

a

TJ Slavoi Čista
oddít tenisu
2g4

23

Čistá

nzt./IČ:
(dáIe jen příjemce)
I. Předmět smlouvy

7.

2.

Poskytovatel poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z rozpočta obce ve úši15.000,_
slovy : patnácttisíckorunčes\ých.
Pfispěvek byl schválen zastupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedáni zastupitelstva obce

dne

1,0.3.2021,

Ir. Účel
FinanČníprostředky lze použítpouze na úhradu nákladů činnosti spolku pto tok2021.
III. Způsob úhtady

Příspěvek bude poukázán jednorázově, na pokladně obce proti dokladu v hotovosti, nebo
převodem na předloŽený bankovní úČet1iše uvedeného spolku a to nejpozději do třiceti dnů ode
dne podpisu této smlour,y.,

IV. Podmínlry poskytnutí příspěvku
1,. Finančníptostiedlry je pfijemce povinen využítpouze pro účelyuvedené včl. II. Finanční
prostředky nelze převádět do následujícflro kalendářního toku.

2.

VyuČtování wůiúíinančníchprostředků v daném toce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli nejpozději do 31. ledna následuiícího toku.

3.

Pokud příjemce použije finančníptostředky k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nepředloží včas v}ničtování včetně kopií dokladů o použitípfispěvku, zavazuje se
poskytnutý ťnanČrupříspěvek vráútna účetměsta uvedený v záh|avt nejpozději do 30 dnů
od

4.

vy zv ánt p

oskytovatelem.

Příjemce souhlasí, aby poskytovatel zveíejnil infotmace o tom, že poskytl příjemci příspěvek,
wýši příspěvku a účel,za jalr<ym mu byl finančníptostředek poskytnut.

y . závétečná ustanovení
1.

2.

Tato smlouva nabyvá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Právttt vztahy, kteté nejsou přímo upíaveny touto smlouvou, se íidl příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., sptávní Iád, ve znění pozděiších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o tozpočto,qich ptavidlech územních tozpočtu,ve zněnipozdějších předpisů
a dalšímiobecně závaznýmipředpisy.

3.

Smluvní stíany bezvybtadně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smiouvě.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z

5.

ttjLcl,Ě

každý obdržípo jednom vyhotovení.

Smluvní stíany .úmi podpisy s*rtz:ují, že smlouva byla sjednáfla na zál<ladě jejich ptavé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za tápadně newýhodných podmínek.

Doložka dle §

41

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněnípozdější,chpředpisů

obce:
a číslousnesení:
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