Smlouva o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Zahrádky pro rok 2018
č. D 01/2018
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části V. zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany
1.1

Poskytovatel:
Obec Zahrádky
zastoupená starostou Ladislavem Chvojkou
sídlo: Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky
IČ: 00261092
číslo účtu: 5422421/0100

1.2. Příjemce:
TJ Sokol Zahrádky
zastoupená předsedou Antonem Waxmandskim
sídlo: Zahrádky, 471 01 Zahrádky
IČ: 48283037
číslo účtu: 219893261/0300
2. Předmět smlouvy
2.1.

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí
v platném znění, je účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků obce
Zahrádky na projekt: "Zajištění provozu fotbalového klubu TJ Sokol Zahrádky".

2.2.

Doba realizace projektu je stanovena od 1.1.2018 do 31.12.2018.

2.3.

Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce na sportovní činnost. Tyto
prostředky nelze použít na dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se
sportovní činností.

2.4.

Dotace je poskytována na výdaje uplatněné za celé období realizace bez ohledu
na datum přijetí dotace na účet.
3. Výše poskytované podpory

3.1.

Dotace na realizaci činnosti specifikované v čl. 2 smlouvy se poskytuje ve výši
60000 Kč (slovy Šedesáttisíc korun českých).

3.2.

Poskytovatel převede dotaci na účet příjemce v dohodnutých splátkách,
nejpozději však do 30.9.2018.
4. Povinnosti příjemce

4.1.

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31.12.2018
v souladu se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zahrádky v roce 2018.

4.2.

Příjemce se zavazuje do 31.12.2018 předložit poskytovateli finanční vypořádání
realizovaného projektu. Účelové použití dotace příjemce doloží kopiemi účetních
dokladů.
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4.3.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany poskytovatele ve věci
účelovosti čerpání poskytnutého příspěvku.
5. Závěrečná ustanovení

5.1.

Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně,
formou číslovaných dodatků a vstupují v platnost až po podepsání oběma
smluvními stranami.

5.2.

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních
stran.

5.3.

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Zahrádky
č. 9/25 ze dne 23.11.2017.

V Zahrádkách dne 12.12.2017

..................................
Poskytovatel

V Zahrádkách dne 12.12.2017

..................................
Příjemce
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