VEŘEJ NOPRÁVru Í SVt LOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zaječov v roce 2022
Obec Zaječov
lč: 0023404+, otč czoo234o44
se sídlem: Zaječov č. p. 265
zastoupená : starostou Vladimírem Havlíkem
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č. ú,: t24782737 /O3O0

(poskytovatel)
a

TJ Zaječov, z.s.

se sídlem: 267 63 Zaječov č.p. 265

zastoupená: Jiřím Kleknerem

lč.:47514728
(příjemce)
uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku

tuto

s,,

rá

smlouvu o poskytnutí dotace
l.

Předmět smlouvy
předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rgzpoČtu poskytovatele v roce 2022 na
základě jeho žádosti.

ll.
Výše a způsob poskytnutí dotace
Poskytovatel se zavazuje poskytnout na účetpříjemce, nebo v hotovosti dotaci ve výŠi:
100.000,- Kč slovy (jednostotisícKč)
a to po schválení poskytnutí dotace ZO Zaječov dne L4.4.2O22 a Č, usnesení L8/2O22.
Výše přispěvku je nepřekročitelná. V případě vyčerpáníposkytnutých finančníchprostředkŮ příjemce
z dotace musí být nevyčerpanéprostředky příjemcem vráceny. Tyto prostředky poukáŽe příjemce

zpětna účetL24782737/O3OOnebosložínapokladněobecníhoúřadu.Naposkytnutídotacenení
právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí dalšídotace,

.

!!!.

Účet použitídotace

Dota'ce je poskytnuta na příspěvek roku 2022 na úhradu nákladů na zajiŠtěnípravidelných

'

fotbalových soutěžímládeže i dospělých, údržba,provoz a vybaveníareálu, nákup cviČebních
pomůcek. příjemce je povinen použítposkytnutý příspěvek pouze k uvedenému ÚČelu,

lV.
Sankce za porušenípodmínek smlouvy
použije-|,i příjqmce §eněžní prostředky v rozporu s účelemdotace, než na který mu byly ve smyslu

této srňlouvy poskytnuty, nebo nelze-li prokázat, jak byly prostředky pouŽity, je povinen takto
neo právněně po užitéprostřed ky vrátit poskytovateli.

V.
Doba trvání smlouvy
Smluvnívztah vyplývajícíz této smlouvy lze zrušit:
a/ dohodou smluvních stran
b/ jednostranným odstoupením poskytovatele od této smlouvy
Písemně odstoupit je oprávněn pouze poskytovatel v případě, že příjemce hrubě poruŠÍsvé
povinnosti z této smlouvy.
Za hrubé porušeníse považuje:
a/ poskytnutídotace k jinému účelunež uvedenému v této smlouvě
Oznámení o odstoupení od této smlouvy ze strany poskytovatele musí být učiněno písemně,
doručeno příjemci a musí v něm být uveden důvod odstoupení.

V!.

Ostatní ujednání
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou očíslovaných
písemných dodatků. Pokud nenív této smlouvě uvedeno jinak, řídís právní vztahy z nívyplývající
platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanovenímizákona ó:-250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obd ržíjeden stejnopis.
Tato smlouva nabývá účinnostipodpisem oběma smluvnímistranami.
O poskytn utí dotace rozhod l ZO Zaječov usnese n ím č. L8 l 2022.

V Zaječově dne 26.04.

trK
příjemce

