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o PoskYtnutí dotace z ProstředkŮ územníhosamosprávného celku na činnost
v obtasti
m!ádeže, tělovýchovy a sportu
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Sm!uvní strany:

Obec Řepov
sídlo: Řepov 36

lč: 00238562
zastoupená: Milanem Zachařem - starostou obce
bankovní spojení: 8228181toí0o

- Komerčníbanka Mladá Boleslav

a

TJ Sokol Řepov, spolek
sídto: Řepov

lČ:42716195
zastoupená Miroslavem Vlkem - předsedou TJ Sokol Řepov, spolek
bankovní spojení : 25483408O/O3OO

}.

Předmět smlouvy
Příjemce dotace v rámci předmětu své činnosti působírovněž v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu. V obci Řepov zajišt'uje činnost žákovského oddílu kopané a oddílu
kopané dospělých.
2. Obec v souladu s přísluŠnýmiustanoveními zákona č. 128t2oo0
Sb., o obcích, obecních
zřízeních v Platném zněnÍ, poskytne příjemci dotace v roce 2017 ze svého rozpočtu
na
financování Činnosti finanČnídotaci ve výši 80 00o,_Kč ( osmdesáttisíckorun)
(schváleno na jednání Zastupitelstva obce dne 21. listopadu 2016, číslo
usnesení 8/16).
Dotace je součástí schváleného rozpočtu na rok 2017 (schválen na jednání
Zastupitelstva obce dne 21.|istopadu 2016, číslousnesení 3/16
)
3 Dotace bude poskytnuta do konce 1. pololetí 2017.
1.
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ll.

1.

Čerpánídotace
Příjemce dotace můžepoužítprostředky, poskytnuté podle č, l, odst. 2. této smlouvy,
pouze na krytí nákladŮ spojených se zlepšením technického a sociálního zázemí pro
hráče i diváky, údržbutravnatých ploch, závlahy a dále pro činnost mládeže a
spoleČensky prospěšné akce pro děti, mládež a dospělé a pro náklady na propagaci
Činnosti oddílu. Z dotace nelze hradit náklady spojené s organizacíjednotlivých akcí
(osobní výdaje, občerstveníapod,)
Příjemce dotace zabezpeóí ve svém účetnictví,pro kontrolu čerpáníposkytnuté dotace,
označovánífinančníchprostředků, poskytnutých podle čl, l. odst. 2. této smlouvy
účelovýmznakem DOŘ 1Ootace obce Řepov)

3.

Čerpánídotace je možnédo konce roku 2017. Nevyčerpanéprostředky budou vráceny
zpět na účetobce.

4,

Příjemce dotace provede vyúčtovánídotace za rok2017 nejpozději do 28. února 2018,

lll.

Kontrola hospodaření s prostředky dotace

1,

Příjemce dotace souhlasí s prováděním kontroly efektivního a účelovéhočerpání
poskytnutých finančníchprostředků obce a jí pověřenými osobami.

2.

Nesplnění podmínek azávazků vyplývajícíchpro příjemce dotace ztéto smlouvy, je
porušenímrozpočtovékázně ve smyslu § 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

3,

V případě zjištěnínedodrženípodmínek stanovených touto smlouvou nebo porušení
dalších obecně závazných předpisů v souvislosti s předmětem této smlouvy ze strany
příjemce dotace, můžeobec od smlouvy odstoupit,

4.

Příjemce dotace souhlasíse zveřejněním svého názvu, adresy, dotačníhotitulu o výši
poskytnuté dotace,

lV.

Účinnost smlouvy

1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne nabytí účinnostismlouvy do

31

. 12. 2017

.

2.

Smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu smluvními stranami.

V.

závérečnéustanovení
1.

V záležitostech, touto smlouvou výslovně neupravených, se vztahy smluvních stran řídí
příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku.

2.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichžkaždá smluvní strana obdržípo
jednom vyhotovení.

3.

Smluvnístrany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a, že smlouva
plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

4.

Smlouva byla schválena na jednání Rady obce Řepov dne

V Řepově dne

31

31

.1.2017

.1.2017

Obec:

Příjemce dotace:

Milan zachař

Miroslav vlk

4

starosta obce

ý/l

//

předseda TJ Sokol Řepov, spolek

TJ Soko.!ňepou,

spolek
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