vEŘEJ NopRÁvru

í sru touvA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zaječov v roce 2O2l
Obec Zaječov

Ě: 002340rM, otČ cŽ:oozgqo+l
se sídlem: Zaječov č. p. 265

zastoupená: starostou Vladimírem Hav]íkem
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č. ú.: L24782737lBaO

(poskytovatel)
a
TJ Zaječov, z.s.

lč,:475L4728
Zdeněk Anýž
267 63 Zaječov č.p.265
č.ú.:363486329/0800

(přúemce)

uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí dotace

.l.

.rl

Předmět smlouríy
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu poskytovatele na činnost příjemce
v roce 2O2L na základě jeho žádost

lI.

Výše a způsob poskytnutí dotace
Poskytoůatel se zavazuje poskytnout na účetpříjemce, nebo v hotovosti dotaci ve

'

v.ýši:

ato po schválení poskytnutíi];3j;Íi"'l"*:Jiff§:lTi[:'j."#J,." bude zaslána po
předložení daňového dokladu.
Výše příspěvku je nepřekročitelná. V případě vyčerpáníposkytnutých finančníchprostředků příjemce
z dotace musí b,ýt nevyčerpanéprostředky přúemcem vráceny. Tyto prostředky poukáže příjemce
zpět na účett24782737lO300 nebo složína pokladně obccního úřadu. Na poskytnutídotace není
próvní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí dalšídotace.

lll.
Účet použitídotace
Dotace je poskytnuta na příspěvek roku 202L na zajíštění'pravidelnýchfotbalov,ých soutěžl údržbua
provož areálu hřiště a kurtů, nákup pomůcek pro cvičení.Příjemce je povinen použítposkytnutý
příspěvek pouz,e k uvedenému účelu.

Účelové použitídotace příjemce doložído konce roku 2021 při vyúčtováníakce kopiemi účetních
dokladů z roku 2O2L a kopiemi dokládajícími zaúčtovánítěchto účetníchdokladů.
I

lV.
§ankce za porušení podmínek smlourry
Příjemce souhlasí s kontrolou účetniďvíze strany poskytovatele ve věci účelovostičerpání
poskytnutého příspěvku a zavazuje se předložitvšechny poskytovatelem vyžádanédoklady. PoužijeJi
příjemce peněžníprostředky v rozporu s účelemdotace, než na ktený mu byly ve smyslu této smlouvy
poskytnuty, nebo nelze-li prokázat, jak byly prostředky použity, je povinen takto neoprávněně
použitéprostředky vrátit poskytovateli.

V.
Doba truání smloury
Smluvní vztah vypl,ývající z této smlouvy lze zrušit:
a/ dohodou smluvních stran
b/ jednostranným odstoupením poskytovatele od této smlouvy
Písemně odstoupit je oprávněn pouze posk\rtovatel v případě, že příjemce hrubě poruší své
povinnosti z této smloulry.
lí
Za hrubé porušeníse
a/ poskytnutí dotace k jinému účelunež uvedenému v této smlouvě
b/ ne provedení vyúčtování a nedoložení příslušnýchdoklad ů
c/ neumožnění poskytovateli provedení kontroly čerpáníposkytnuté dotace
Oznámení o odstoupení od této smloutry ze strany poskytovatele musí b,ýt učiněno písemně,
doručeno příjemci a musí v něm být uveden důvod odstoupení.

'u''

považuje,

Vl.
Ostatní.ujednání
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou očíslovaných
písemných dodatků. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídís právní vztahy z ní vyplrývající
platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtovrich pravidlech územníchrozpočtů.

Tato smlguva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdržíjeden stejnopis.
Tato smlouva nab,ývá účinnostipodpisem oběma smluvními stranami.
O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. t2l2021.

V Zaječově dne 13.4.2021

TJ

ffirH
příjemce

