-SMLOUVA
o poskytnutí dotace z prostředků územního samos rávného celku na činnost v oblasti
mládeže, tělovýchovy

sportu

Smluvní strany:
Obec Řepov
sídlo: Řepov 36
IČ:00238562
zastoupená: Milanem Zachařem - starostou obce
bankovní spojení: 8228181/0100- Komerční banka Ml dá Boleslav

a
TJ Sokol Řepov, spolek
sídlo: Řepov
IČ:42716195
zastoupená Miroslavem Vlkem - předsedou TJ Sokol Ř pov, spolek
bankovní spojení: 254834080/0300

I.
Předmět smlouvy
1. Příjemce dotace v rámci předmětu své činnosti působí rovněž v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu. V obci Řepov zajišťuje činnost žákovského oddílu kopané a oddílu
kopané dospělých.
2. Obec v souladu s příslušnými ustanoveními zákona , . 128/2000 Sb., o obcích, obecních
zřízeních v platném znění, poskytne příjemci dotace v roce 2021 ze svého rozpočtu na
financování činnosti finanční dotaci ve výši 100 000,-Kč ( stotisíckorun)
(schváleno na jednání Zastupitelstva obce dne 7. p osince 2020, číslo usnesení 5/20).
Dotace je součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 (schválen na jednání
Zastupitelstva obce dne 7. prosince 2020, číslo usne ení 8/20)
3. Dotace bude poskytnuta do konce 1. pololetí 2021.
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li.
Čerpání dotace

1. Příjemce dotace může použít prostředky, poskytnuté odle č. I. odst. 2. této smlouvy,
pouze na krytí nákladů spojených se zlepšením techrického a sociálního zázemí pro
hráče i diváky, údržbu travnatých ploch, závlahy
dále pro činnost mládeže a
společensky prospěšné akce pro děti, mládež a dos ělé a pro náklady na propagaci
činnosti oddílu. Z dotace nelze hradit náklady spoje é s organizací jednotlivých akcí
(osobní výdaje, občerstvení apod.)
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2. Příjemce dotace zabezpečí ve svém účetnictví, pro ko trolu čerpání poskytnuté dotace,
označování finančních prostředků, poskytnutých po le čl. I. odst. 2. této smlouvy
účelovým znakem DOŘ (dotace obce Řepov)

3. Čerpání dotace je možné do konce roku 2021. Nevyče pané prostředky budou vráceny
zpět na účet obce.
4. Příjemce dotace provede vyúčtování dotace za rok 2021 nejpozději do 28. února 2022.

Ill.
Kontrola hospodaření s prostředk dotace
1. Příjemce dotace souhlasí s prováděním kontroly eflktivního a účelového čerpání
poskytnutých finančních prostředků obce a jí pověřeným osobami.
2. Nesplnění podmínek a závazků vyplývajících pro příj mce dotace z této smlouvy, je
porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před isů.

9-

3. V případě zjištění nedodržení podmínek stanovených outo smlouvou nebo porušení
dalších obecně závazných předpisů v souvislosti s pře , mětem této smlouvy ze strany
příjemce dotace, může obec od smlouvy odstoupit.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, dotačního titulu o výši
poskytnuté dotace.

IV.
Účinnost smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne nabytí účin osti smlouvy do 31.12.2021.
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2.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu sml vními stranami.

v.
Závěrečné ustanov
1. V záležitostech, touto smlouvou výslovně neuprav ných, se vztahy smluvních stran řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ni hž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahe
plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

smlouvy seznámily a, že smlouva

V Řepově dne 20.1.2021

Obec:

říjemce dotace:

Milan Zachař

Miroslav Vlk
ředseda TJ Sokol Řepov, spolek

TJ Sokol Řepov, spolek
/Č: 42716195
Řepov 36, 29301 Ml. Boleslav
FAČR _ ev. č. klubu 2070371
email: soko/.repov@seznam.cz
(2)
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