vEŘEJNopnÁvruí sMtouvA
č. Ll2ozo
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Újezd na rok 2021

Obec Újezd
Újezd 34,267 61 Cerhovice

lčo: oozgggsr
č.ú,:6824L3LlOfiO
zastoupená Alenou Frúhaufovou, starostkou
(dále jen Obec)
a

Sportovní klub Doubravan Újezd

Ěo: qtswzaq

č.ú,363777369/0800
zastoupený: Petrem Štikou
(dále jen příjemce)
uzavřely následující smlouvu

:

!.

Předmětem smlouvy je poskytnutíindividuální dotace z rozpočtu Obce na činnost příjemce
v roce 2021na základějeho žádosti po poskytnutítéto dotace.

ll.
Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31. L2. 2O2t v souladu se
žádostío poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Újezd v roce 2021,, zejména doručit
nejpozději do 30. !1. 2O2L doklady dle článku lV. této smlouvy. Daňové doklady vystavené
mezi 30. L1,, 2021, a 3L. L2, 2021 předložížadatel k vyúčtovánído 25, t. 2022,

l!l.
:

Obec převede na účetpříjemce č.ú.3637t7369/0800 příspěvek ve výši 80 000,-Kč (slovy
osmdestáttisíckorun českých) po schválení poskytnutí dotace příslušným orgánem obce a
podpisu smlouvy.

lV.
Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce na sportovníčinnost, Tyto prostředky nelze
použítna dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností.Účelové
použitídotace příjemce doložípři vyúčtováníakce kopiemi účetníchdokladů z roku 2O2L a
kopiem i dokládaj ícími zaúčtován í těchto účetních doklad ů,
5 000,- z této dotace ie určeno pro potřeby běžeckéhooddílu.
V.

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Újezd bylo schváleno Zastupitelstvem obce Újezd na jeho
veřejném zasedáníkonaném dne 16. 12.2O2O usnesením č. 5/612020,

V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictvíze strany obce

ve věci účelovostičerpání

poskytnutého příspěvku.

a

Změny

Vl

doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku

podepsaného oběma stranami.

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

v Újezdě

dne:

/?, /. tOL/

V Újezdě dne

: /?. 4 PoL/

OBEC Úrnzn
Újezd 34

267

6i Ce:|,ovicc

iČO: uiiz:.]95i

Tclcfon:

E-,,,,..

:"

Spoňovní kl

j'l7562

l:ffi:...,(,*..,.
úlezd

-a!i,ut

DOUBRAVAN
267 61

příjemce

