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sMLoUVA
o poskytnutí dotace z prostředků územníhosamosprávného celku na Činnost v oblasti

společenskyprospěšnýchakcíproděti,mládežadospělé.

SmIuvní stranv:
Obec: Řepov
sidlo: Repov 35
!č: 238562
zastoupená : starostou - Milanem Zachařem
bankovní spojení : 8228181 10100
a

Sdružená obec baráčníkůŘepov
sídlo: Řepov
lČ:42714257
zastoupená : Mgr. Janou Jakubcovou - syndikem Obce baráčníků
bankovní spojení : 177169258/0600

čl. l.
Předmět smlouvy
v rámci předmětu své činnosti působírovněŽ v oblasti SPoleČenskY
pro
děti, mládež, dospělé. V obci zajišt'uje Činnost baráČnického taneČního
pro.pesný.h akcí
je zájmem její Činnosti
souboru se zaměřením na využitívolného času dětí a mládeže. Dále
baráČníkŮ.
obce
Sdružené
pozornost věnovaná seniorům bývalým aktivním členům

í. příjemce dotace

-

2. obec v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 12812000 Sb., o obcích, obecním
zřízení v platném znénízákona ó.25ol2OOO Sb., o rozpoČtových pravidlech Územních
rozpočtův platném znění, poskytne příjemci dotace v roce 2Q17 ze svého rozpočtu na
fináncováni činnosti finančnídótaci ve výši 50 OOO,-Kč /padesáttisíc korun Českých.
(schváleno na jednání Zastupitelstva obce dne 21.1istopadu 2016, ČÍslousnesení 07/16).
jednání ZastuPitelstva
Ďotace ;e souóástí schváleného rozpočtu na rok 2017 (schválen na
obce dne 21.listopadu2016, číslousnesení03/16 )
3. Dotace bude poskytnuta do konce l. čtvrtletí20í7

c!. ll.
Čerpánídotace
smlouvY,
1. příjemce dotace můžepoužítprostředky, poskytnutépodle Čl. l. odstavce 2. této
akce
na
spoleČenské
a
Řepov
obce
na t<rýti nákladů spojených s óinností Baráčnické
pořádané pro veřejnbst, se zaměřením na využitívolnéhočasu dětí a mládeŽe a seniorŮm,

účetnictvíero k?|Tol_u,č9rgálíposkytnuté
dotace
;b*'Ř§:ť"'*Ytnutých podle čl. í odst. iJiJšiluvy účelovým

:?i#iqůfi:l'riíffi,.T§[ff;ilT,
znakem
ooŘ oot;;;
-

3, Čerpánídotace je
'
možnévv konc
l\vl rv€ lokU 2017,
zPět na rieei oňce Řepov-. '- do
NevYčerpané prostředky
4, Přrjemce dotace provede
vyúčtováníza rok 2017
nejpozději

do

budou vráceny

28. února2o18.

Kontrola o"poOr?j'n'l|"
oro"rredky obce
r.,

J.íí.""T,!,:í?,'fl'."J,.,"ťf

;ffi €!x,;ffi :{,íT§Jr,""j;[1,#n#.elovéhočerpání

2, Nesplnění podmíne
k.a závazkú vyplýlal9ích
pro přUem:l99!ace

z této

smlouvy, je
§"#,:",JJr;::n::"nm,;#ť#ť!:iiáliďť,t,.?3ťá:,oosb,orozpočtovýcil_

3V
S;]

případě ziiŠtěnín-edodrzení

il:

J ::

iJe:

ooor,.1?Í.,,1a-l9velÝch totrto
smlouvou nebo porušení
s p ře d m ě te m té to
ffir1 i,A : Ťj
s ra n y
;; :: : ffi

;6,

ťíi|

4. Přryemce dotace
souhlasíse zveřejněním
svého názvtJ,adresy,
Po.týtnuáň;H

ň;

t

l

.

1, Smlouva

dotačníhotitulu o výši

cl. lV.

Učinnost smlouvy

se uzavírána dobu určitou
ode dne

nabyťi Účinnosti do
31. 12, 2017.

2' Smlouva nabývá
ÚČinnosti dnem jejího
podpisu

smluvními stranami.

Zaveree n? uYi"nou"ni

v záležitostech touto smlouvou
výslovně
PřísluŠnýmiustanoveniriááiár.te|J
1,

i;ffi:x;

neupravenÝcl 'l,
zatonitu . se vztahy smluvních stran řídí

je vyhotovena
ve dvou stejnopisech,

3. Smluvnístranv shodně
prohlašují, že

vYjadřuje jelich piavou
a

svobodnoi,'ň,'"

z

nichž každásmluvní

strana

obdržíjedno

s obsahem smlouvy
seznámily a že smlouva
plně

4, Smlouva byla schválena
na jednání Rady obce
Řepov dne 31 .o1.2017

V Řepově dne: 6.února2017

Obec Řepov:

Příjemce dotace

Milan zachař

Sdružená obec baráčníků
Mgr. Jana Jakubcová"!
f:tl
',1á"*-\
syndik

starosta obce

:

:

|,
ť

Alena Juhaszová
Berní

4 ffi:
63§

razítko.

§družená ohec
baráčn{kůŘcpov

