VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU VÝDAJŮ NA
ZÁJMOVOU ČINNOST
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů

Obec Tmaň
Tmaň 50, 267 21
IČ: 00233901
DIČ: CZ00233901
Zastoupená: Ing Jaromírem Frühlingem, starostou obce
Bankovní spojení: 6728131/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a
…………………………….
........................................
……………………………
Bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 800,- Kč, slovy: osmsetkorunčeskiých(dále jen „dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je: škola v přírodě
3. Dotace bude poskytnuta příjemci na účet nebo hotově do 30 dnů ode dne uzavření
této smlouvy.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
5. Dotace se poskytne na základě potvrzení pořadatele akce.

II.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě. Dotace musí být použita efektivně, účelně a
hospodárně.

III.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady
obce Tmaň dne: ………………………..
5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 1
vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

Ve Tmani dne: ………………………………………………………

Za poskytovatele:

…………………………………………
Ing Jaromír Frühling
starosta obce Tmaň

Za příjemce:

……………………………………..

