Účastníci:
Obec Načešice, IČ 00270571, Načešice 21, zastoupená starostou Tomášem Marečkem,
č. účtu: 7526531/0100, dále jen poskytovatel
a
Tělovýchovná jednota Mezilesí Načešice se sídlem Načešice, IČ 60102365, zast.
místopředsedou Richardem Jiráskem, č. účtu: 233444761/0300, dále jen příjemce
uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
č. 2/2022
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Načešice na rok 2022
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Načešice na materiální vybavení klubu (míče, dresy,…) a na provoz a činnost fotbalového
oddílu na základě žádosti pro poskytnutí této dotace.
II.
Výše poskytované podpory
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 63.000 Kč, slovy:
šedesátřitisíckorunčeských) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce po schválení poskytnutí
dotace zastupitelstvem obce Načešice a po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do
10 dnů.
III.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
a) použít poskytnutou dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této
smlouvy specifikovaným v čl. I., a to nejpozději do 15. 11. 2022
b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace
c) jakékoliv změny v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu
poskytovatele
d) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
úhradu nákladů spojených s realizací akce specifikované v čl. I., nepoužít prostředky
z dotace na jiné účely
e) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených
v této smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy tyto změny nastaly

f) pokud akce nebude realizována, zaslat poskytovateli usnesení z valné hromady
s odůvodněním, proč akce nebude realizována a dotaci vrátit nejpozději
do 31. 08. 2022
g) předložit poskytovateli vyúčtování realizované akce nejpozději do 30. 11. 2022
h) případné nevyčerpané prostředky vrátit ke dni vyúčtování na účet poskytovatele
uvedený v této smlouvě, jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy
i)

za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.
IV.
Závěrečná ustanovení

a) příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu z této smlouvy
b) obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se
veřejné podpory
c) tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
d) jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na
základě dohody obou smluvních stran
e) smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení
f) právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Načešice dne
22. 02. 2022 a schváleno usnesením č. 08/22.

V Načešicích dne: 23. 02. 2022

V Načešicích dne: 23. 02. 2022

Poskytovatel:

Příjemce:

Obec Načešice
zast. starostou Tomášem Marečkem

Tělovýchovná jednota Mezilesí Načešice
zast. místopředsedou Richardem
Jiráskem

