
Veřejnoptávní smlouva o poslqytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Čistá

u4auřená dle uý. § l 59 a ruásl. yákona ř. 500/ 2004 Sb., spráuní řád, ae <nění po<dějšhb předpi§l)

obec Čista
se sídlem 2g423,Čistá 195

lčo: oozzlozt
zastoupená staíostou obce Zdeňkem Tyšetem
(dále jen poskytovatel)

a

Čes\ý svaz chovatelů Čistá
Čistá 39
2g4 23 Čistá
nar./IČ:
/ 111(dále jen příjemce)

I. Předmět smlouvy

1. Poslrytovatel poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z tozpočtw obce ve úši 4.500r-
slovy : čtyfitisícepětsetkorunčes\ých.

2. Příspěvek byl schválen zastupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedáni zastupitelstva obce
dne 22.12.2020.

u. Úeet
Finanční ptostředlry lze použítpowze na úhtadu nákladů činnosti spolku prc rok2021.

III. Způsob úhtady

Příspěvek bude poukázán jednoázově, na pokladně obce proti dokladu v hotovosti, nebo
převodem na předložený bankovní účet aýše uvedeného spolku a to nejpozději do ďiceti dnů ode
dne podpisu této smlouvy.

IV. Podmínky poslrytnutí příspěvku

7, Finanční ptostředky je příjemce povinen vyvžítpovze pto účely uvedené včt. il. Finanční
prostředky telze převádět do následujícího kalendářního toku.

2, Vyučtování využiú, finančních prostředků v daném toce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli ,nejpozději do 31. ledna následujícfleo roku .

3. Pokud příjemce použije finanční prosďedlry k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nepředLoží včas vyučtování včetně kopií dokladů o použití příspěvku, zavazaje se
poslcytnutý finar;.Čni. příspěvek vtáitna účet města uvedený v záhlavt nejpozdě;i do 30 dnů
od vy zv ánt p oskytovatelem.

4. Příjemce souhlasí, aby poskytovatel zveřejnil informace o tom, že poskytl příjemci příspěve\
1ýši příspěvku a účel, za 1a|rym mu byl finanční prostředek poslrytnut.



y . závétečná ustanovení

Tato smlouva nabýná účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranarni.

Ptávnt vztah!, kteté nejsou přímo upfaveny touto smlouvou, se ŤidJ příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní iád,ve zněnlpozdějších předpisů, zákona č.

250/2000 Sb., o tozpočtowých pravidlech územrúch rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů
a dalšími obecně závaznými předpisy.

Smiuvní stíany bezýhtadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

Smlouva je ryhotovenave2 stejnopisech,z ntchžkaždý obdržípo jednom vyhotovení.

Smluvní stíany ,úmi podpisy stvtzují, že smlouva byla sjednárla í7a záHadě jejtch pravé a
svobodné r,rile, nikoli v tísni za nápadně newýhodných podmínek.

Doložka dle § 41zákona č. 128rt2000 Sb., o obcích, ve zněnípozděiších předpisů

Rozhodnuto otgánem obce: zastupitelstvo obce Čista

Datum jednán a čísio usnesení: 22.12.2020 usnesení č.55-2020

V Cisté dne 75.1,.2021
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