Smlouva č. 2 l 2020
o poskytnuti dotace z rozpočtu obce
Kunratice u Cvikova

Smluvní strany
Poskytovatel:
název subjektu:
adresa:
lČ:
bankovní spojeni:
zastoupené:
(dále jen ,,Poskytovateľ')
Příjemce:
název subjektu:
adresa:
lČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen ,,příjemce")

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova Cp. 145
00524301
Česká spořitelna a.s., 903264349/0800
Bc. Michalem Iwanejkem, starostou obce

SK Kunratice u Cvikova z. s.
62237098

uzavírají tuto smlouvu o poskytnuti dotace z rozpočtu obce:

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Kunratice u Cvikova,
odsouhlasené zastupitelstvem obce Kunratice u Cvikova dne 6. 2. 2020 usnesením č. 16/2020 ve
výši 60.000,- Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských) výše uvedenému příjemci. Finanční dotace je
určena pro příjemce na jím pořádaný účel:

,,Činnost sportovního klubu v roce 2020"
III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
smlouvy nebo vyplacena v hotovosti z pokladny obce.

IV.
Práva a povinnosti
Příjemce je povinen použit finanční dotaci výhradně k účelu uvedenému v bodě II. této smlouvy a
dle podané žádosti o dotaci ze dne 21. 2. 2020.
Příjemce provede do 15. 12. 2020 vyúčtováni dotace. Nevyčerpané prostředky vrátí příjemce
neprodleně poskytovateli.

Příjemce se zavazuje umožnit Poskytovateli bezplatné užívánÍ sportovního hřiště včetně zázemí
(toalet) ve svém vlastnictví na pozemku parcelního čísla 2665/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova,
v termínu pořádání Májových slavností dne 9. 5. 2020 od 6:00 do 22:00 hodin. V případě, že užívání
sportovního hřiště v majetku Příjemce nebude Poskytovateli umožněno dle věty předchozí, je
Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení poskytnuté dotace ve výši 50%.
Poskytovatel je oprávněn kontrolovat způsob užívání finančních prostředků a plnění závazků vůči
obci. V případě, že finanční prostředky nebudou prokazatelně užity ve smyslu bodu ||. této smlouvy
a nebudou v termínu vyúčtovány, postupuje poskytovatel podle § 22 zák. č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce je povinen
celou nebo poměrnou část finančních prostředků vrátit poskytovateli.
V případě, že se v průběhu smluvního období vyskytnou skutečnosti, které budou prokazovat
nemožnost splnění smluvních povinnosti příjemce, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

lV.
Závěrečná ustanoveni
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, sídla a výše poskytnutých finančních prostředků.
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