Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finanční dotace
Obec Strančice

Revoluční 383
251 63 Strančice
IČ: 00240788
Č.ú.: 2801315503/2010
Zastoupena: Jiřím Šindelářem, starostou obce
(dále jen Poskytovatel dotace)

a

TJ Sokol Strančice

Sokolská 38
251 63 Strančice
IČO: 65399951
Č.ú.: 209828642/0300
zastoupen: MUDr. Jitkou Štolbovou, starostka TJ Sokol Strančice
(dále jen Příjemce dotace)

I.
Obec Strančice, na základě rozhodnutí ……………………, přiděluje Příjemci dotace
účelově vázanou finanční dotaci na podporu programu zaměřeného na veřejně
prospěšnou a dobrovolnou činnost v roce 2018 s názvem: Podpora veřejně
prospěšných činností ve volném čase občanů a kulturních a osvětových
akcí. Příjemce tuto dotaci přijímá.
II.
Celková částka dotace pro Příjemce dotace na rok 2018 je 120.000,- Kč. Poskytovatel
dotace se zavazuje dotaci poskytnout na účet číslo .………………………………………
III.
Finanční dotace musí být Příjemcem dotace využita do 31. prosince 2018.
IV.
Příjemce dotace se zavazuje přidělené finanční prostředky do 31. ledna 2019
Poskytovateli dotace vyúčtovat k 31.12.2018, to vše doložit účetními doklady se
všemi náležitostmi, včetně závěrečných vyhodnocení akce.
V.
Poskytovatel dotace je oprávněn žádat předložení těch účetních dokladů Příjemce
dotace, které souvisí s realizací schváleného programu (viz I.).

VI.
Pokud bude Poskytovatelem dotace zjištěno, že Příjemce dotace nakupuje zboží nebo
služby, které nesouvisí s činností annotovanou v programu (viz I.), neprodleně tuto
skutečnost oznámí radě obce. Rada obce rozhodne o dalším postupu.
Poskytovatel dotace je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy.
V takovém případě je Příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci vrátit do 30 dnů
od odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.
VII.
Tato smlouva existuje ve dvou originálech, jeden pro Poskytovatele dotace, druhý
pro Příjemce dotace. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, jemu porozuměly a
s ním souhlasí, a tomu na důkaz připojují své podpisy.

Ve Strančicích dne

…………………………………………..........
Jiří Šindelář
Starosta obce Strančice

Ve Strančicích dne

…………………………………………………..
MUDr. Jitka Štolbová
TJ Sokol Strančice

