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o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu, hasičů a
neziskových oryanizarí na rok 2015
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( příloha č. 2 )
ííošiO:Obec Křenice

Křenice 48, 340 12 Švihov

IČ0 00255718

č.ú. 9228351/0100

zastoupená Janou Vlčkovou, starostkou

( dále jen obec )
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Spolek ( nezisková organizace ) :
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zastoupený :

( dále jen příjemce )

uzavřely následující smlouvu

1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na činnost
příjemce a to v souladu s programem podpory sportu a hasičů a neziskových
organizací na rok 2015.

ii.



Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31.12.2015
v souladu s Programem podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok
2015. Žadatel doručí do 30-ti dnů od sepsání veřejnoprávní smlouvy žádost o
proplacení dotace.

Ill.
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korun českých do 30-ti dnů od podání žádosti o proplacení dotace.

iv.

Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce na sportovní činnost, činnost
hasičského sboru a činnost neziskové organizace. Tyto prostředky nelze použít
na dary, mzdové náklady a výdaje nesouvísející se sportovní činností, činností
hasičského sboru a činností neziskové organizace. Účelové použítí dotace
příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemí účetních dokladů z roku 2015.

V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti
čerpání poskytnuté dotace.

Vl.

Změny a doplňky k této smlouvě Ize provést pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma stranami.

vii.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
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Jana Vlčková

starostka obce
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