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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
Městská část Praha - Čakovice
sc sídlem nám 25. března 121,196 00, Praha 9 - Čakovice, zastoupena starostou Tng. Jiřím
Vintiškou a zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmancm, Ph.D., 1Č 00231291, DIČ
CZ00231291, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-2000922389/0800
dále jen poskytovatel na straně jedné
a
Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice
sc sídlem Tuháňská 173, 196 00, Praha 9 - Miškovice. zastoupen předsedou Vítem
Bednaříkem, IČ 47608293, bankovní spojení:
číslo účtu;
ále jen příjemce na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
v

Cl. I.
Preambule
Na základě žádosti příjemce ze dne 22. 1. 2019 o poskytnutí finančního příspěvku (dotace)
v oblasti tělovýchovy a sportu z rozpočtu Městské části Praha - Čakovice na rok 2019", a to
dotace ve výši 180.000.- Kč na „ činnost FC Miškovice “ rozhodlo Zastupitelstvo poskytovatele
svým usnesením č. Z-3/6/19 ze dne 13.3. 2019 o poskytnutí této dotace ve výši 130.000,- Kč.
ČI. II.
Poskytovaná částka
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci částku ve výši 130.000,- Kč, která bude
zaslána na výše uvedený účet příjemce, a to jako dotaci na činnost FC Miškovice.
ČI. ITT.
Účel dotace
Částka uvedená v čl. II. léto smlouvy je poskytována na úhradu nákladů spojených s činností
FC Miškovice.
ČI. TV.
Podmínky dotace
Pokud částka vynaložená na činnost FC Miškovice bude nižší než poskytnutá dotace, je
příjemce povinen rozdíl poskytovateli vrátit.
Cl. V.
Doba pro předložení finančního vypořádání dotace
Smluvní strany se dohodly, že příjemce jc povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci (předložit
kopii všech daňových dokladů, atd.) do dne 30. 11. 2019 s tím, že pokud vynaložené náklady
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budou nižši než poskytnutá dotace, je příjemce povinen rozdíl poskytovateli vrátit, a to do dne
5.12.2019.
ČI. VI.
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby - příjemce s
likvidací
V případe přeměny příjemce nebo zrušení příjemce jako právnické osoby s likvidací před
finančním vypořádáním dotace má poskytovatel nárok na vrácení celé poskytnuté dotace.
ČI. VII.
Porušení povinností příjemce
Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je
považováno za závažné porušení a v takovém případě má poskytovatel právo požadovat vrácení
poskytnuté dotace a příjemce povinnost celou poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.
Cl. VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, žc ji
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvat po jejím sepsání řádně
přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
Vc smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu
plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem
uveřejnění dle tohoto zákona.
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