
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Červené Janovice,
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, schválená usnesením Č. 7 a), zápis č. 3/2016 zasedání
Zastupitelstva obce Červené Janovice konaném dne 21.4.2016

Poskytovatel dotace:
Obec Červené Janovice
Červené Janovice 102,
285 42 Červené J anovice
IČ:00236047
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0443539339/0800
Jednající: Bc. Miroslav Ptáček, starosta

Příjemce dotace:
TJ Sokol Červené J anovice
Červené J anovice 102,
285 42 Červené J anovice
IČ:67676057
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 194229996/0300
Jednající: Bc. Radek Vavřina, předseda

Účel dotace: Nákup materiálu pro stavební úpravy v kabinách fotbalového a
tenisového oddílu, nákup materiálu na tenisový kurt TJ Sokol Červené J anovice
v období 1.2.2016 - 30.9.2016.

Doba, v níž má být účelu dosaženo: do 31.12.2016
Přiznaná částka: 45.000,- Kč

Povinnosti příjemce dotace:
• Vést celoročně účetnictví, v němž budou všechny doklady související s dotací řádně

evidovány a originály prvotního dokladu označeny "hrazeno z dotace Obce Červené
J anovice ve výši .... Kč".

• Použít přidělené finanční prostředky výhradně ke schválenému účelu.
• Poskytnutou dotaci využívat hospodárně a efektivně v souladu s touto smlouvou.
• Nejpozději do 2.12.2016 doručit na OÚ Červené Janovice vyúčtování dotace. To bude

provedeno na přiloženém listu a spolu s ním budou předloženy kopie dokladů
související s čerpanou dotací tj. prvotní doklady (faktury, včetně výpisu z účtu,
paragony aj.) a výdajové doklady organizace.

• Nebude propláceno: alkohol, občerstvení, cestovní výdaje bez řádné evidence.
• Skutečnost o finanční podpoře prezentovat při konání jednorázových akcím, ale také

na tiskovinách a předmětech, které s dotovanou akcí souvisí.
• Příjemce je povinen informovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách identifikačních

údajů, právní formy a o přeměně organizace nebo zrušení právnické osoby
s likvidací.

• Pro mládež (do 18 let) z obce Červené Janovice účtovat snížený poplatek za
pronájem tenisového kurtu ve výši 100Kč/hod.

• Kulturní akce obce Červené Janovice pořádané ve sportovním areálu TJ Sokol
budou osvobozeny od nájmu.

Povinnosti poskytovatele dotace:
• Převést finanční částku na účet příjemce dotace do 31.5.2016.

Za poskytovatele:

..........~ ..~
Bc. Mirosla v Ptáček, starosta
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