
Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Čistá

uyauřená dk uý. § l 59 a násl. vikona ř. 500/ 2004 Sb., spráuní řád, ue 7nění poidějšhb předpisů

obec Čista
se sídlem 2g4 23, Čistá 195
tČo: Ooz3lezt
zastoupená stalostou obce Zdeňkem Tyšerem
(dále jen poskytovatel)

a

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

I. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z rozpočtu obce ve úši 75.000,-
Kč slovy : sedmdesátpětttisíckotunčeských.

2. Příspěvek byl schválefl zasťupiteistvem obce Čistá na veřejném zasedánizastupitelstva obce
dne 1,4122022.

tt. Úeet
FinanČní ptostředky |ze použít pouze na úhradu nákladů činnosti spolku pro rok2023.

III. Způsob úhtady

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

IV. Podmínl;y poslrytnutí příspěvku

1,. Finanční prostředky je příjemce povinen využít pouze pro účely uvedené vči. II. Finanční
prostředky ne|ze píevádět do následujícího kalendářního roku.

2. VlniČtování využitl finančních prostředků v daném toce, je příjemce povinen předložit
poskytovateli nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

3. Pokud příjemce použije finanční prostiedlly k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nepředloží včas vyrrčtování včetně kopií dokladů o použití příspěvku, zavazuje se
poskytnuqí finanČní příspěvek vtáútna účet města uvedený v záhlavt nejpozději do 30 dnů
o ď vy zv ání p o skytovatelem.

4. Příjemce souhlasí, aby poskytovatel zveiejnil informace o tom, že poskytl příjemci příspěvek,
výši příspěvku a účel, za jakým mu byl finanční prosďedek poskytnut.



v.závércčná ustanovení

1,. Tato smlouva nabyvá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními sttanami.

2. Právnt vztahy, které nejsou přímo upíaveny touto smlouvou, se frdí příslušnými
ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správrú řád, ve znětltpozdějších předpisů, zákona č,

250 /2000 Sb., o tozpočtolrych pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů
a dalšími obecně závaztými předpisy.

3. Smluvní stíany bezlryhtadně souhlasí se zveřejněním všech údajů oltsažených v této smlouvě.

4. Smlouva je lryhotove na ve 2 stejnopisech, z rltchž každÝ oa&Zipo jednom r,7hotovení.

5. Smluvní stíany ,úmi podpisy stvzují, že smlouva byta sjednána í7a záHadě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoii v tísni za nápadně nelihodných podmínek:

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

Rozhodnuto otgánem obce: zastupitelstvo obce Čista

Datum jednán a čísio usnesení: 74.72.2022 77-2022

V Čisté dne 3,1,.2023

Obec Čiq

cbec čista
2g4 ž3 čista e. 195 _
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