Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na Rekonstrukci bytu v
Sokolovně v Prapořišti.

Město Kdyně, Náměstí čp.l, 345 06 Kdyně, IČ: 00253464 jako poskytovatel
dotace zastoupený starostou Janem Lóffelmannem na straně jedné (dále také
jen ,,poskytovatel dotace?)
a

Tělovýchovná jednota Sokol Prapořiště z.s., Prapořiště 1, 345 06 Kdyně I(: 182
31 489 jako příjemce dotace zastoupený předsedou Zdeňkem Žambůrkem na
straně druhé (dále také jen ,,příjemce dotace")
uzavírají dnem 24. Iedna 2018 ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.

128/2000 sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a příslušných ustanovení Občanského zákoníku
tuto

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně

Čl. 1

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně ve výši
700 000,- Kč na Rekonstrukci bytu v Sokolovně v Prapořišti.

Čl. 2

Příjemce dotace se zavazuje použít prostředky od poskytovatele dotace pouze
za účelem uvedeným včlánku 1 a je zodpovědný za dodržení pravidel
efektivnosti při nakládání sveřejnýmí prostředky a dodržení podmínek § 6
zákona o zadávání veřejných zakázek.

Či. 3

Dotace do výše 700 000 Kč bude poskytnuta ve dvouměsíčních tranších vždy na
základě předložených faktur o provedení práce příjemcem dotace,
odsouhlasených odborem stavební činností města Kdyně. Peněžní prostředky
zdotace budou poskytnuty na účet příjemce dotace č.ú. 109346988/0300

vedené u ČSOB, a.s. Dotaci z rozpočtu města Kdyně je možné poskytnout do
31. 12. 2018 pouze na provedené práce vyfakturované vtermínu do 15. 12.

2018. Příjemce dotace se zavazuje provést vyúčtování celé dotace do 30. 6.
2019. Poskytovatel dotace nevyžaduje prokázání finanční spoluúčasti příjemce
dotace na vybudovaném díle.

Čl. 4

Poskytnutí dotace ve výši 700000,- Kč na Rekonstrukci bytu v Sokolovně
v Prapořišti bylo schváleno usnesením 2.2. Zastupitelstva města Kdyně dne 19.
prosince 2017.
Čl.5

Nesplnění těchto povinností je považováno za porušení rozpočtové kázně pří
nakládání s prostředky města Kdyně se všemi důsledky z toho plynoucími.
C:l.6

Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech výtiscích, příčernž po dvou výtíscích obdrží
poskytovatel í příjemce dotace.
Ve Kdyni dne 24. ledna 2018

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace
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