OBEC SOBOTÍN
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost 2017
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů
Obec Sobotín
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 00303348
DIČ: CZ00303348
Zastoupená: paní Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce
Bankovní spojení: 4070002499/6800
(dále jen „poskytovatel“)
a
SK Petrov – Sobotín, z. s.
Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 45212643
Spolkový rejstřík, vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 1505
Zástupce organizace: Petr Procházka
Bankovní spojení: 2113563845/2700
(dále jen „příjemce“)
uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace na činnost

Dotace musí být použita hospodárně. Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na:
Zabezpečení účasti členů fotbalového oddílu SK Petrov-Sobotín na utkáních, doprava na
utkání, odměny rozhodčím, trenérům mládeže, platba pronájmu tělocvičny, údržba a provoz
sportovního areálu, oprava šatny mládeže.
1.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. roku, ve kterém mu byla
dotace přiznána.

2.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.

3.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. roku, ve kterém mu byla dotace přiznána předložit
poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:
3.1.

soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Finanční
vyúčtování příspěvku“.

3.2.

fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a
faktur, s vyznačením dotčených plateb,

3.3.

čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.

4.

V případě předložení vyúčtování splňující účelnost využití finančních prostředků do řádného
termínu, tj. 31.7.2017 bude organizaci poskytnuta druhá část dotace ve výši 50.000,- Kč (slovy
padesáttisíckorun).

5.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

6.

Změna termínu čerpání a předložení vyúčtování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce
Sobotín č. 27/10 ze dne 19. června 2017.

7.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Sobotíně dne 28. 6. 2017

…………………………………
Iveta Fojtíková
za poskytovatele dotace

V Sobotíně dne

…………………………….
Petr Procházka
za příjemce dotace

