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I. Předmět smlouvy

1,. Poskytovatel Poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z rozpočtu obce ve
úši5.000,_

2.

slor.ry : pěttisíckorunčeshých.

PřísPěvek bYl schválen zasťupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedátú zastupitelstva obce

dne

28.4.2021.

tr. Účet

FinanČníPtosďedky lze použítpouze na úhradu nákladů činnosti spolku pro rok 2021.

III. Způsob úhtady

PřísPěvek bude Poukázán jednorázově, na pokladně obce proti dokladu v hotovosti, nebo
Převodem na PředloŽený bankovní ÚČet rryše uvedeného spoiku a to nejpozději do ďiceti dnů ode
dne podpisu této smlouvy.

r)

IV. Podmínky post<ytnutí příspěvku
1,. FinanČníPtosďedky je příjemce povinen ,,yužítpouze pto účelyuvedené včl. II. Finanční
ptostředky nelze píevádět do následujícího kalendářního roku.

2.

YYÚ,Čtování vyuŽÍtt finanČníchprostředků v daném toce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

J.

Pokud Příjemce PouŽíje finančníptostředky k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nePředloŽi vČas vyuČtování včetně kopií dokladů o použitípříspěvku, zavazule se
Poskytnut| finanČnípříspěvek vtáútna účetměsta uvedený v záhla*,tnejpozději do 30 dnů
o

4.

d

l,ry zv

ání p oskytovatelem,

Příjemce souhlasÍ, aby poskytovatel zveíejnil informace o tom, že poskytl příjemci příspěvek,
wýši příspěvku a účel,za jakýmmu byl frnančníptosďedek poskytnut.

/

y . závétečná ustanovení
1,,

2.

Tato smlouva nabyváúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními súanami.

Právnt vztahy, které nejsou přímo upíaveny touto smlouvou, se ří& PřísluŠnými
ustanoveními zákona č. 5OO/2OO4 Sb., správní řád, ve zněnl, pozdějšíchpředpisů, zákona Č,
250/2000 Sb., o rozpočto:rych pravidlech územních rozpočtu,ve zněti pozdějŠÍchpředpisŮ
a dalšímiobecně závaznýmipředpisy.

_).

Smluvní strany bezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsaŽených v této smlouvě.

4.

Smlouva je vyhotovenave2 stejnopisech,z tichžk^ždý obdržípo jednom lryhotovenÍ.

5,

Smluvní stíany .úmi podpisy stvtzuji, že smlouva byla sjednátla
svobodné vůle, nikoli v tísni zanápadně nelýhodných podmínek.

í7z- záHadě

jelich pravé a

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

obce:
číslousnesení:

Rozhodnuto orgánem

zastupitelstvo obce Čistá

Datum jednána

28.4,2021 č. usnesení: 20,202l

V Čistédne 4.5,2021
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