Město Třemošnice, IČ 00271071
Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Bubeníkem
č.ú. 1141655339/0800
dále jen poskytovatel
a
Karate klub LICHNICE, z.s., IČ 64811379
Podhradí 52, 538 43 Třemošnice
zastoupený předsedou panem Petrem Kosinou
č. ú. 19-5306210257/0100
dále jen příjemce
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU
o poskytnutí dotace
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I.
Zastupitelstvo města Třemošnice rozhodlo o podpoře činnosti Karate klubu Lichnice,
především o účasti na republikových, evropských a světových soutěžích a schválilo
usnesením č. ZM/9/2021 ze dne 24. 2. 2021 uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v celkové výši 55.000,- Kč (slovy padesát pět tisíc korun českých).
II.
Dotace je určená výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů Karate klubu Lichnice
a na úhradu nákladů spojených s účastí dětí a mládeže na republikových, evropských a
světových soutěžích.
Dotace bude převedena na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
III.
Poskytovatel má právo provést následnou veřejnosprávní kontrolu o způsobu užití poskytnuté
dotace.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2022 vyúčtování poskytnuté
dotace s příslušnými účetními doklady (faktury, paragony apod.).
Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele
č. 1141655339/0800 nejpozději do 31. 1. 2022.
IV.
Dojde-li v období od poskytnutí dotace do doby jejího vyúčtování k přeměně příjemce nebo
k jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši na účet poskytovatele
do 15 dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala nebo se o ní jedna ze
smluvních stran dozvěděla.
V.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a smluvní
strany obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že k uzavření této smlouvy přistoupily po předchozím projednání,
ze své svobodné a pravé vůle, což na důkaz stvrzují svými podpisy.

V Třemošnici dne ……………..

……………………………………….
Ing. Miroslav Bubeník
starosta města

V Třemošnici dne ……………..

…………………………….
Petr Kosina
předseda

