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Veřeinoptávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost
z tozpočtu obce Cistá

u1auřená dk uý. § l 59 a násl. ýkona ř. 500/ 2004 Sb., spráuni řád, ue 7nění po7dějšhb předpisů

obec čista
se sídlem 294 23, Čisú 195
tčo: oozllezt
zastoupená stafostou obce Zdeňkem TyŠetem
(dáIe jen poskytovatel)

a

TJ Slavoi Čista
oddíl stolního tenisu
294 23 Čistá
nar./IČ:
(dále jen příjemce)

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel poskytne příjemci příspěvek na činnost spolku z rozpočtu obce ve úši 30.000,_
slovy : ďicettisíckorunčes\[ch.
PřísPěvek byl schválen zastupitelstvem obce Čistá na veřejném zasedánízasťupitelsťva obce
dne 14.12.2022

II. Účel
FinanČní prostředky |ze použítpouze na úhtadu nákiadů činnosti spolku pro rok2023.

III. Způsob úhtady

PřísPěvek bude Poukázán jednotázově, na poldadně obce ptoti dokladu v hotovosti, nebo
Převodem na předloŽený bankovní účet 1ýše uvedeného spolku, a to nejpozději do ďiceti dnů
ode dne podpisu této smlour,ry.

IV. Podmínky postrytnutí příspěvku

1. FinanČní prostředky je příjemce povinen vylžít použe pto účely uvedené v č1. II. Finanční
prostředky nelze převádět do následuiícího kalendářního roku.

2. VyúČtování vpŽitt finančních prostředků v daném toce, je příjemce povinen přediožit
poskytovateli nejpozději do 3 1 . Iedna násiedujícího roku.

Pokud Příjemce pouŽije finanČní prostředlry k jinému než touto smlouvou sjednanému účelu
nebo nePředloŽi vČas vyučtování včetně kopií dokladů o použití příspěvku, zavazule se

Poskytnut| finanČní příspěvek vtáút na účet města uvedený v záhLaví nejpozději do 30 dnů
od vy zv ánt p os kytovatelem.

Příjemce souhlasÍ, aby poskytovatel zveiejnil informace o tom, že poskytl příjemci příspěvek,
ýši příspěvku a účeI, zala|<ýmmu byl finanční ptostiedek poskytnut.
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Y.Záv&ečná ustanovení

Tato smlouva nabyváúčinnosti dnem je!flro podpisu oběma smluvními sftanami,

Pávttt vztalty, kteté nejsou přímo upfaveny touto sínlouvou, se íídt příslušnými

ustanoveními zákona t. sóo/zoď+ Sb., sptávní íád, ve zněni pozdělších předpisů, zákona č,

25O/2O0O Sb., o tozpočtorrych pravidlech územních tozpočtu, ve znění PozděiŠÍch PředPisŮ

a daišími obecně závaznými předpisy.

smluvní stíany bezlrybndně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě,

Smlouva je vyhotovenave2stejnopisech,ztichžkaždý obdržipo jednom vyhotovení,

Smluvní stíany .oými podpisy srrrtzují, že smlouva byla sjednáfLa n^ záHadě jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni za lápadně neqýhodných podmínek,

V Čisté dne 3.1,2023

lČo 00237621 O
Tel/Fax: 3?6 303 221

StZOa Sb., o obcích, ve zněnípozdějších předpisů

Rozhodnuto otgánem obce: zastupitelstvo obce Čista

Datum jednána číslo u"n"""^, 7412.20D ,"nudč.77_2

Příiemce

ec Čistá
2g4b3 Čista e. tgs


