
Smlouva č. 1/20
o  poskytnutí  individuální  dotace  z rozpočtu obce, schválené zastupitelstvem obce 

dne 10.6. 2020, Usnesením č. 42/20

Poskytovatel:  Obec Močovice, se sídlem Močovice 26,  286 01  Čáslav,  IČ 00640077, 
                         zastoupená starostou obce, ing. Kosem Milanem, bytem Močovice 158, 286 01  Čáslav
                         (dále jen poskytovatel)

a
Příjemce:        Sokol Močovice z.s., se sídlem Močovice 26, 286 01  Čáslav, IČ 63840979
                         zastoupená předsedou , p. Michalem Plánočkou, bytem Březí 19, 286 01 Zbýšov
                         (dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace příjemci pro rok 2020, ve výši 68.000,-Kč (slovy 
šedesátosmtisícKč) na nákup sportovního oblečení pro děti a na pořízení sportovního vybavení pro 
stolní tenis.

II.  Základní ustanovení
1. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

III. Povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen využít finanční příspěvek do konce r. 2020 a  předložit poskytovateli jeho 

vyúčtování. Toto vyúčtování předloží bez vyzvání nejpozději do 28.2.2021 předsedovi kontrolní 
komise. Případné vypořádání provede ve stejném termínu.

2. Účetní doklady, prokazující čerpání finančního příspěvku, musí mít všechny náležitosti účetních 
dokladů.  

       
IV. Další ujednání

1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit v rozporu s čl. I.  této 
smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný příspěvek v plné výši na účet poskytovatele.

2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku 
dle této smlouvy, je povinen do 15 dnů po výzvě zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z výše 
poskytnutého příspěvku.

3. Pokud příjemce ani po výzvě nepředloží vyúčtování příspěvku, je povinen vrátit předmětný 
příspěvek v plné výši na účet poskytovatele.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančního příspěvku.
5. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití finančního příspěvku je nepromlčitelné.

V. Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom 

vyhotovení.
2. Smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli.

V Močovicích, dne 15.6.2020

                  ....................................................                               ....................................................
                              poskytovatel                                                                     příjemce


