
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Město Kardašova Řečice
zastoupené starostou města, panem MVDr- Petrem Nekutem

se sídlem: nám. J. Hrubého 64,378 21 Kardašova Řečice

lČ:00246905
DlČ: CZ00246905
datová schránka lD: trrb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,, pobočka Kardašova Řečice

číslo účtu: 0603131309/0800
dále jen poskytovatel

a

Tělocvičná jednota Sokol Kardašova Řečice

Zastoupená předsedou Eduardem Adámkem
Se sídlem: Veselého, 37B 27 Kardašova Řečice

lČ:608]-867].
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: !9-3?473aB7 l?t?a
Dále jen příjemce

Uzavřeli níže uvedené dne podle § t0a a násl. zákona č.250l2}a0 5b, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

článek 1. Dotace

1.1. poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci dotaci ve výši 280.000,- KČ

(slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

7.2. Dotace bude poskytnuta průběžně Čtvrtletně po bankovnim převodem na ÚČet příjemce

uvedený v záhlaví smlouvy,

článek z. Úreldotace
2.1,. Dotace se poskytuje za účelem podpory vrichovy mládeŽe a reprezentace města ve

fotbale.
2.2. Účelu dotace musí b,it dosaženo v průběhu roku 2015.

Článek 3. podmínky dotace

3.1. příjemce dotace je povinen splnit následující podmínky při nakládání s dotacÍ:

a) provozování družstva přípravky, mladších žáků a starších žáků a jejich zapojení do

okresních soutěží íotbalu;
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Óánek 4. Vypořádání dotace

4.7, příjemce je povinen předat poskytovateli nejpozději do 31,1-2.2015 přehled výdajŮ

z dotace.

5.2.

5,1,

5.3.

článek 5. schvalovací doložka
poskytnutí dotace podle této smlouvy je součástí rozpočtu města KardaŠova ŘeČice,

který byl schválen zastupitelstvem města dne 1].12,2Ot4.
Tato smlouva byla projednána Radou města Kardašova Řečice na zasedání dne9.9.20]5
její uzavření bylo schváleno usnesením č. 205 /20L5.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání zastupitelstva Města Kardašova ŘeČice

dne 29.09,.2015.

ilĚ§To
378 2í Karda§nva ŘečicE

článek 6. závěrečná ustanovení
6.7. Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž každá srnluvní strana obdrží po

jednom.
6.2. Tato smlouva je uzavřena podle § ]_0a a násl. zákon a č- 25O/ža00 Sb.

6.3, příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněná na Úřední desce
poskytovatele po dobu nejméně 3 let.

6.4. V ostatním se tato smiouva řídízákonem Č.25a/7000 Sb. a č.89/2a12 Sb,, obČanským

zákoníkem,

V Kardašově Řečici dne 5.11.2015
TJ §okol

Veselého 728 €)
378 21 , Kardašova Řeč,ice ,

,C,o: oo8t867,1 /

l{VDr. Petr Nekut
starosta města

Eduard
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