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veřeinoptávní smlouva o pos\ytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Čistá

uiauřená d/e ast. § l59 a ruásl. 7ákona ř. 500/ 2004 Sb., spráuni řád, ue 7něni po7delšicb předpisů

obec Čista
se sídlem 294 23, Čistá 195
lČo: olzzlozt
zastoupená starostou obce Zdeňkem Tyšetem
(dále j en poskytovatel)

a

Včelařs\ý spolek pto Mladou Boleslav a okolí z. s.
Se sídlem 17.Iistopadu 7335,293 01 Mladá Boleslav
Zastoap enipředs edou In. Jiřím Što.*o.,
nat./IČ:045 37 335
(dáIe ien oříiemce)'i:;:"-U*:;t/,- 2?Z e ls44rf o?:<:o cLy,I, Qh.r*-

I. Předmět smlouvy

1" PoskYtovatel Poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z tozpočtuobce ve úši 2. 000,_
slor,7: dva-tisíce-korun-čes\ích.

2, PřísPěvek bYl schválen zastupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedántzastupitelstva obce
dne 10.3,2021.

u. Účel
FinanČní Ptostředky lze pouŽÍtpouze na úhradu nákiadů činnosti spolku pro rck2O21,.

III. Způsob úhtady

PřísPěvek bude Poukázán jednor,ázově, na pokladně obce proti dokladu v hotovosti, nebo
Převodem na PředloŽený bankovní ÚČet 1ýŠe uvedeného spolko a to nejpozději do ďiceti dnů ode
dne podpisu této smlouvy.

IV. Podmínlqy poskytnutí příspěvku

1, FinanČní Ptosďedky je příjemce povinen využít pouze pro účely uvedené v čl. II. Finanční
ptos ďedky nelz e přev ádět do následujícího kalendářníholoko.

2, VYuČtování vY]uŽiti {inanČních ptostiedků v daném roce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Pokud Pfijemce PouŽije finanČní ptosďedky k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nePředloŽÍ vČas vpiČtování včetně kopií doktadů o použití příspěvku, zavazuje se
PoskYtnut'ý finanČní Příspěvek vtáit na účet města uvedený v záblavt nejpozději do 30 dnů
od lry zv ánt poslrytovatelem.

Příjemce souhlasi abY Poskytovatel zveíqnil informace o tom, že poskyti příjemci příspěve\
v,ýši příspěvku a účel, za jat<ýmmu byl finanční prostředek poskytnut.

4.



y.závércéná ustanovení

Tato smlouva nabyváúčinnosti dnem jejflro podpisu oběma smluvními sttanami.

Púvlt vztahy, které nejsou přímo upfaveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., sptávní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.

250/2000 Sb., o tozpočtolrych ptavidlech územních tozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
a dalšími obecně závaznými předpisy.

Smluvní stíany bezvýhtadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažeqich v této smlouvě.

Smlouva je vyhotovenave2 stejnopisech,z ntchžkaždý obdtžípo jednom vyhotovení.

Smluvní stíany .úmi podpisy st:rízuií, že srrrlouva byla sjednáfua na zá|ďadě jejtch pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně newýhodných podmínek.

Doložka dle § 41 zákona č. 128//2000 Sb., o obcích, ve zněnípozděiší,ch předpisů

Rozhodnuto otg,ánem obce: zastupitelstvo obce Čista

Datum 1ednán a číslo usnesení: 1,0.3.2020 č. usneseniz 3-2021

V Čisté dne 16.3.2021
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