VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená podle ust. $ 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

č. 1/2021
Obec Hostín u Vojkovic
IČO: 00662291
se sídlem: Hostín u Vojkovic 80, 277 44 p. Vojkovice
Bankovní spojení: 0460047379/0800
Zastoupená: Kateřinou Beranovou, starostkou obce
(dále jen poskytovatel)
a

Tělovýchovná jednota Sokol Hostín, z.s

IČO: 18584420
se sídlem: Hostín u Vojkovic 43, 277 44 p. Vojkovice
Bankovní spojení: 252502330/0300
Zastoupená: Světlanou Hubičkovou, předsedkyní TJ Sokol Hostín u Vojkovic
(dále jen příjemce)

I. Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce Hostín u Vojkovic ze dne 14.12.2020
o schválení rozpočtu obce na rok 2021 poskytuje příjemci dotaci na rok 2021 ve výši
20 000.- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých)

Příjemce uvedenou dotaci přijímá a zavazuje se použít tuto dotaci pro účely uvedené
Tato částka bude převedena z účtu poskytovatele na výše uvedený účet příjemce.

v

čl.

II. této

smlouvy.

II. Účel a podmínky použití dotace
i.

Dotace je určena na zajištění pokrytí provozních výdajů a služeb spojených s činností

TJ,

tj:

úhradu elektrické energie, drobné opravy objektu kabin, nákup sportovního náčiní a vybavení pro tým
- nákup prostředků (ošetření hrací plochy proti plevelu, vápno na lajnování, antuka, hnojivo na trávník)
- pohonné hmoty do sekačky, praní dresů
- poplatky rozhodčím
-

č
-

Dotace nesmí být čerpána na:

správní poplatky, pokuty, bankovní poplatky, nákupy alkoholických nápojů, odměny funkcionářům

3.

Dotace je poskytována na rok 2021. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace dle této smlouvy nejpozději do 28.1.2022.
Nevyčerpaná dotace podléhá vyúčtování a vrácení zpět do rozpočtu obce Hostín u Vojkovic.
IV. Další ujednání
DH

Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky v souladu s čl. II této smlouvy.
Příjemce se zavazuje s vyúčtováním dotace předložit kopie účetních dokladů prokazujících způsob
použití dotace.
Pokud v době platnosti smlouvy dojde k zániku příjemce dotace, případně jiným dalším změnám,
příjemce povinen tuto skutečnost oznámit do 15 dnů od vzniku takové události.
Příjemce odpovídá za hospodárné využití poskytnuté dotace její řádné vyúčtování.
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byl použita v rozporu s touto smlouvou,
část vrátit na účet poskytovatele do 15 dnů od takového zjištění.
příjemce povinen dotaci nebo
umožní
dotace
poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
Příjemce
v platném znění, kontrolu hospodaření s poskytnutými finančními prostředky tím, že na jeho výzvu
předloží ke kontrole potřebné originály účetních dokladů, včetně související dokumentace.
Příjemce bude podporovat vlastní účastí obec Hostín u Vojkovic při pořádání obecních, kulturních
akcí.
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V.
1.

Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel
vyhotovení.

2. Tato smlouva

i

příjemce obdrží po jednom

se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva
pravou a svobodnou vůli.

plně vyjadřuje jejich

V Hostíni u Vojkovic dne 29.03.2021

“

předsedkyně TJ Sokol Mosty

Doložka dle

$

41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto zastupitelstvem obce Hostín u Vojkovic usnesením č. 1/2021 ze dne 29.03.2021

