
Smlouva
o poskytnutí finanční dotace z prostředků obce Borová

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Smluvní strany

Obec Borová
se sídlem Borová 32, 547 01 Borová
IČO 00654141
zastoupená starostou obce p. Alešem Jakubcem, DiS.
(dále jen „poskytovatel”)

Tělocvičná jednota Sokol Borová
Se sídlem Borová ev. č. 13
IČO 48622036
zastoupená jednatelem Bc. Lukášem Balcarem
doručovací adresa Borová ev. č. 13, 547 01 Borová
(dále jen „příjemce”)

uzavřely nížeuvedeného dne, měsícea roku tuto smlouvu o poskytnutí finanční dotace

1.

2.
3.
4.

5.

6.

(dále jen „smlouva”)

Poskytovatel poskytuje touto smlouvou finanční dotaci ve výši maximálně 500.000
Kč, slovy pětsettisíckorunčeských, která je účelově určena na financování akce
”Obnova stávajícího sportoviště Borová”.
Dotace bude příjemcemvyčerpána nejpozději do 31.12.2023.
Příjemce dotaci ve výši 500.000 Kč přijímá za podmínek stanovených v této smlouvě.
Čerpánídotace bude realizováno tak, že příjemce dotace předloží poskytovateli
fakturu včetně soupisu provedených prací dle položkového rozpočtu a poskytovatel

po odsouhlasení provedených prací provede úhradu dodavateli díla.
Bude-li akce financována i z jiných prostředků nežz dotace poskytnuté obcí Borová,

příjemce dotace provede přednostně úhrady faktur z těchto jiných finančních
prostředků, a po jejich vyčerpání budou faktury za provedené práce hrazeny z dotace
poskytnuté obcí Borová do maximální výše500 000,- Kč.
Splatnost faktur bude činit 21 dnů od dne následujícího po datu uskutečnění plnění.

Il.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení veřejnosprávní
kontroly, zejména

1.

2.

3.

4.

provedení kontroly účetnictví, zda poskytuje hodnověrné údaje o použití dotace a zda
je o dotaci účtováno odděleně
zda je dotace použita v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve smlouvě
průkaznost a věcnousprávnost vykazovaných údajů ve vyúčtování
zda jsou prostředky vynakládány hospodárně a v souladu s právními předpisy



7.

8.

9.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, srozumitelně a vážně.Žádná ze stran neuzavřela smlouvu
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují své
podpisy.
O poskytnutí dotace a uzavřenítéto smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Borová na
svémzasedání konaném dne 20.10.2022 usnesenímč. 18.
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