0BEc TŘEBlcHOVlcE
Třebichovice 89,273 06 Libušín
lČ 00235016

VEŘEJ NOPRÁVn Í SUt LOUVA
č, VPs

1nu9

o poskytnutídotace z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2019
Smluvnístrany:

Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:
lČ:
Bankovnispojeni:
Tel./fax.:
E-mail:

Obec Třebichovice
Třebichovice 89,273 06 Libušín
Markétou Jehličkovou, starostkou obce
00235016

KB, a.s,, čislo účtu:7525-14110100

312672216
obectrebichovice@seznam,cz

(dále jen ,,obec")

a

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
lČ:
Bankovníspojení:
Tel.:
E-mail:

Sportovníklub Třebichovice, z. s.
Třebichovice 89,273 06 Libušín
Vladimírem Javoříkem, předsedou klubu
618 94 761

Česká spořitelna, a.s., čísloúčtu:386936329/0800
733 658 233
sktrebichovice@gmail.com

(dále jen ,,příjemce")

(společně pak také jako ,,smluvní strany")

uzavřely nížeuvedeného dne a roku následující veřejnoprávní smlouvu, dále jen ,,smlouva".

0BEc TŘEBlcHOVlcE
Třebichovice 89,273 06 Libušín
lČ 00235016

l.

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuálni dotace z rozpočtu obce na činnost příjemce v roce 2019
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace,

ll.

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31. 12. 2019 v souladu se Žádostí o
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Třebichovice v roce 2019, zejména doručit nejpozději do 19. 12.2019
doklady dle článku lV. této smlouvy.

l!l.

Obec převede na účetpříjemce č.ú.386936329/0800, příspěvek ve výši 90.000,- Kč (slovy devadesáttisíc
korun českých) po schválení poskytnutídotace zastupitelstvem obce.

lV.

Na podporu činnosti fotbalového oddílu Třebichovice

-

provoz spojený s údžbouhřiště, platba
rozhodčích, nákup hráčů,doprava, nákup sportovniho vybavení apod., dále pak na podporu činnosti
divadelního spolku Třebivadlo - doprava, oprava a pořízení kulis, oprava a pořízení kostýmŮ a rekvizit,
oprava a pořízeníaudio a světelné techniky a na konec na podporu motocyklistického oddilu Moto
Případov - prezentace oddílu formou bannerů, pohoštění, veřejných kulturních akcí, bezpečnostníprvky
pro zajištěníprovozu na veřejných komunikacích při zajištěni činnostioddílu apod.
Účelové použitídotace příjemce doložípři vyúčtováníakce kopiemi účetníchdokladů vztahujicích se
k dotovaným aktivitám, včetně vyplnění formuláře, který je přílohou této smlouvy.

V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictvíze strany obce ve věci účelovostičerpáníposkytnutého
příspěvku,

Vl.
Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou pisemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami.

Ml.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech ,každá strana obdržípo jednom vyhotovení,

oBEc TŘEBlcHovlcE
Třebichovice 89,273 06 Libušin

lČ 0023501 6

Přítoha smlouvy:

č.

,1

- FormutaiwÚČrovÁruí post<vTNUTÉ DOTACE Z RoZPoČTU oBcE TŘEBlcHOVlcE
ve Třebichovicích dne

Za přijemce:

Za poskytovatele:

Sportovník!ub Třebichovicen z. s.

obec Třebichovice
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Doložka dle § 4'| zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

Rozhodnuto zastupitelstvem obce:
datum jednání:

4,2.2019

číslousneseni:

611vzl2019

