Město Kdyně
Náměstí l

tel.: 379 413 511

345 06 Kdyně

www.kdyne.cz

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení č. R37-555 e) 37. schůze Rady města Kdyně konané 11. května 2020
uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

v platném znění níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně
CLI
Smluvní strany

Město Kdyně

zastoupené starostou města Oskarem Hamrusem

adresa Městského úřadu: Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
IČO: 00253464
(dále jen „město Kdyně")
a

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně
zastoupená

sídlo/ adresa bydliště;
IČO:
Číslo účtu:

Ivanou Mochurovou

Farní 281, 345 06 Kdyně

73732621
2601523770/2010

(dále jen „příjemce")
ČI. II
Účel dotace

Dotace bude použita na celoroční činnost skupiny.
či. m

Výše poskytované dotace
Dotace se poskytuje ve výši 50 000 Kč.

i1^

ČI. IV
Doba trvání smlouvy

Dotace se poskytuje na rok 2020.
ČI. V
Podmínky smlouvy

Příjemce dotace je povinen v případě přeměny právní formy právnické osoby nebo jejího

zrušení vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.

ČI. VI

Finanční vypořádání dotace

(1) Příjemce se zavazuje využít dotaci k účelu uvedenému v ČI. II do 31. 12. 2020.
(2) Finanční vypořádání poskytnuté dotace předloží příjemce Městu Kdyně do 31.12. 2020.
(3) Nevyužité peněžní prostředky budou do téhož data vráceny na účet Města Kdyně, č.ú.
108563737/0300 u OSOB a.s., pobočka Domažlice.

(4) Příjemce
se zavazuje k využití finančních prostředků účelným a hospodárným
způsobem.
ČI. Vil
Společná ustanovení

(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Kdyně, jeden stejnopis obdrží příjemce.

(2) Přílohu k této smlouvě tvoří výpis z usnesení 37. zasedání Rady města Kdyně ze dne
11. května 2020 o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

(3) Tato
smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran.
(4) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran.
Ve Kdyni dne 19. května 2020
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Město Kdyně
Náměstí 1

345 06 Kdyně
tel.: 379 413 511

ID schránky: myqbdp5

IČO: 00 253 464
www.kdyne.cz

Pionýr, z. s.
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně
Farní 281

Váě dopis 6j.:
ze dne: 25.3.2020

Naše čj.: MeKdy/2020/1026

345 06 Kdyně

Vyřizuje: Eva Veseláková
Tel: 702 290 743
E-mail: veselakova@radnice.kdyne.cz
Datum: 19.5.2020

Vypiš z usnesení RM - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města

Rada města Kdyně na své 37. schůzi dne 11.5. 2020 přijala toto usnesení:
R37-555 e) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Kdyně ve výši 50 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka

Kdyně, se sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje na
podporu spolkové a zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Celoroční činnost
skupiny".
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