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Poslryiovatel: Obec Močovice, sídtem Močovice 26, 286 01 Čáshv, !Č00&100777

zastoupená stlarosíou obce, lng. Milanem Kosem

{dále jen poslrytovatel)

Ěříi.arrrrro" SOKOL Močovice, z.s. sídlem Močovice 26,286 01 Čáshv

zastoupený předsedou, panem Michalem Plánočkou, bytem Březí 19,

286 01 Čáshv Zbýšov

č. bank. účtu

{dále jen příjemce)

*aavírají *fo *r*rí*uvt; * poskyťn*ťl dcú*ce

l" Předmět smlouvy

í. Předrnětem smlouyy, je poskytnutí investiátí finanční podpory zrazpoětu oboe

Močovice ve formě dotacě přijemci ve výši 200.00CI,- Kč (dvě stě tisíc korun českých)

k pokrfií investičních výdajů na nákup osobního automobilu v roce 2a21. Z poslrytnutí

dohre nelae hradít opfavy, Éechnické zhdnocení dlouhodobého rnajetku. Dotace

bude poukázána na účet příjemce do deseti dnů ode dne podpisu smlouvy oběma

smluvními strananni.

ll. základni ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

lll. Povinnosti příjemce

1" Příiemce ie povlnen využit dotaci úblově dle čl. l, odst 1" a lze ii použit pouze na

úhradu výdajů přímo so*visejících s realizací tohoto projektu.



2. Příjemce je povinen předložit poskfiovateli vyúčtování investiční dotace formou

soupisu úĎetniďr dokladů souviseiících s nákupem osobniho autornobilu, iako přítohy

pfiloží fotokopie dok|adů a provést finanční vypořádání do 28.2"2022.
g. Úeetni doklady, prokazrrjící čerpání dotace, rnusí rnít všechny náležitosti účetních

doktadů.

lV. Dalši ujednání

1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita v rozporu s ó1. 1.

této srnlouvy, ie příjemce povinen vnitit dotaciv plné v,ýši na účet postrytovatele.

2. pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poslrytnuté dotace

dle těto smlouvy, je povinen do 15 dntr po výzvě zaplatit smluvni pokutu ve výši 0,5o/o

denně z vlýše poslrytnuté dotace.

3" Poktld příjemce ani po $ané nepředloží vyúčtování dotace, je povinen vrátit dotac!

v plné výši na účet poskytovatele.

4. Poskytovatel si vyhnazule právo případné kontroiy použití dotace.

5. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použitídotace je nepromlčitelné.

V. Zátlěrečná ujednání

1- §mlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech mající povahu originálu, z nichž

poskytovatel i příiemce obdrží 1 výtisk,

2" §mlouva §e stává platnou a právně účinnou dnern podpisu oběma srnluvními

stranaml,

3, Změny a doplňky této srnlouvy lze provádět pouze forrnou písemn;ých číslovaných

dodatků podepsaných oběnna srnluvními stranami.

4, Sm|uvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně

vyiadřt ie ieiiďt pravsu a svobodngu vůti.
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