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MĚSTO BĚLÁ NAD RADBUZOU
zastoupené starostou Ing. Liborem Pickou
se sídlem Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
IČ: 002 53 235

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 158488288/0300
dálejen město
a

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTÁ SOKOL
zastoupená předsedou panem Jaroslavem Získalem

se sídlem Újezd Svatého Kříže 15
IČ: 483 42 ')55
Bankovní spojení: GE Money Bank, č. ú. 212479981/0600
dálejen příjemce
uzavírají podle § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

čl. I

Město poskytuje příjemci účelovou dotaci na projekt ,,Údržba objektu kuželny, údržba
zařízení kuželny, provoz kuželny a ostatní výdaje", dále jen p r o j e k t, pro rok 2017 ve
výši 145.000 Kě, slovy: sto čtyřicet pět tisíc korun českých, a to na základě řádně podané
žádosti ze dne 13.02.20l7.

Město se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci na 5eho účet uvedený v záhlaví
smlouvy, a to v jedné nebo ve více splátkách do 31.l2.2017.

čl. II

Při čerpán?í této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci projektu dle čl. I a specifikace, kterou uvedl ve
své žádosti ze dne 13 .02.20l7.

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
související s projektem dle čl. I.

3. Úhrady provádět pouze na základě obj ednávek, smluv a k nim náležej ících faktur, pokladních
dokladů.

4. Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 31.12.2017, vyúčtovat nejpozději do
31.01.2018. Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky fotokopie účetních dokladů (faktury nebo doklad o zaplacení vhotovosti), seznam
předložených účetnfch dokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad faktur - tj. kopie
výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výda3ových pokladních dokladů.
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