Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hrob pro rok 2016
uzavřená podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Město Hrob, zastoupené starostou města Karlem Hirschem
U Radnice 234, 417 04 Hrob
IČ 00266337
Č.ú. 27-1060451369/0800
(dále jen poskytovatelem)
a
TJ Hrob , zastoupenou předsedou TJ Josefem Janštou
IČ 00554936
Č.ú. 0200016795/0300
(dále jen příjemce)
Obě výše uvedené strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto dohodu o
poskytnutí dotace.

I.
Poskytovatel poskytne příjemci, v souladu s usnesením ZM ze dne 16.3.2016, číslo
usnesení 9/16/7 příspěvek ve výši 85.000,- Kč (slovyOsmdesátpěttisíckorun).

II.
Tento příspěvek se poskytuje na účel :
a) sportovní činnost
- doprava na soutěžní utkání
- nákup dresů, apod.
- sportovní vybavení, výstroje
- startovné na turnajích
- platba rozhodčích
b) provozní náklady
- praní prádla
- údržba hracích ploch
- úhrada 50% energií a vody
Příjemce se zavazuje, že tento příspěvek použije v souladu s daným účelem a nikoliv jiným.

III.
Příjemce se zavazuje, že poskytovateli umožní, v termínu určeném poskytovatelem, provést
kontrolu v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., v platném znění, v souladu s vyhláškou
416/2004 Sb., v platném znění, a umožní poskytovateli kontrolu účetnictví v rozsahu
poskytnutého příspěvku.

IV.
Příjemce se zavazuje vyúčtovat příspěvek do termínu :

31.1.2017

Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit poskytovateli ihned po vyúčtování
projektu, nesprávně použitou dotaci ihned po vyzvání. V případě, že dotace nebude
vyúčtována do stanoveného termínu nebo bude použita v rozporu s touto smlouvou nebo
neprokáže-li příjemce dotace její použití pro stanovený účel, je povinen celou dotaci, nebo její
část stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet poskytovatele do 10 dnů od písemného
uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem.
Příjemce bere na vědomí skutečnost, že v případě, že nevyúčtuje dotaci včas v souladu s touto
smlouvou nebo pokud použije dotaci v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel povinen
postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V.
Tato dohoda byla sepsána dle svobodné vůle obou zúčastněných stran, nikoliv pod
nátlakem, ve dvou kusech stejnopisů, z nichž jeden má poskytovatel a jeden příjemce.

V Hrobě dne 10.6.2016

………………………………………
Příjemce

V Hrobě dne 20.6.2016

……………………………………………
Poskytovatel

