K č. jl:

MST/3236/2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
(nad 50.000,- Kč)

_

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Sedlčany, se sídlem 264 80 Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, zastoupené
starostou Ing. Miroslavem Hólzelem
IČO: 00243272
Bankovní spojení:
na straně poskytovatele
a

Název, obchodní firma: Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany
Svídlo: Zberazská 163, 264 01 Sedlčany
ICO: 61101052
Zastoupena: panem Jiřím Doubravou, starostou tělocvičné jednoty
Bankovní spojení:
na straně příjemce
tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl.

1

Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové

(slovy:

dotace ve výši 73 222,- Kč

sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet dva

korun českých) pro účely

„Zajištění sportovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.

1.3 Finanční prostředky uvedené v čl. 1.1. budou poskytnuty na účet příjemce do
10 dnů od podepsání této smlouvy.
Čl. 2

Doba
2.1

Účel pro poskytnutí dotace uvedený v čl. 1.1. musí být dosažen nejpozději do
31. 12. 2020

č|. 3
Podmínky
3.1

Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně
k účelu uvedenému v čl. 1.1.
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(31.4

Finanční vypořádání

_

4.1 Příjemce je povinen předložit
nejpozději do 31. 1. 2021.

poskytovateli

písemné vyúčtování dotace

4.2 Náklady, do výše 10.000,-- Kč včetně, 2 celkově výše poskytnuté dotace dle
čl. 1.1 nemusí být prokazovány za podmínky, že o jejich čerpání vede příjemce
písemnou evidenci, kterou v případě pochybností poskytovatele o účelu čerpání
je povinen předložit poskytovateli ke kontrole.
4.3 Nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele
č.
do 15 dnů po předložení vyúčtování.
Čl. 5

Změna příjemce — právnická osoba

51 Příjemce dotace je povinen základní dokumenty upravit tak, aby
likvidace byla poskytovateli vrácena celá dotace.

v případě

5.2 V případě přeměny příjemce dotace je příjemce povinen převést všechna svoje
práva a povinnosti z této smlouvy na nový subjekt.
Čl. 6

Rozhodování sporů

ztěto smlouvy budou rozhodovány

6.1 Spory zprávních poměrů
zák. č. 24/2015 Sb.

podle

%

10b,

Čl. 7

Schválení dotace
7.1 Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany dne
08.06. 2020 usnesením číslo 159 bl2018-2022.

7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce
v souladu s š 10d, zák. č. 24/2015 Sb.
.
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