Smlouva o poskytnutí finanðního pÍíspëvku
I.
Smluvní strany
Novy Knín, zastoupené starostou mèsta petrem chmelíkem
jako poskytovatel pfíspèvku ( dálejen poskytovatel)
IC poskytovatele: 00242888
bankovní spoj ení: 0521 47 43 59/0800

1.. Mësto

a

2. sK Novy Knín, zastoupen¡i Ing Radkem Hrub¡im, statutiírním zástupcem
jako pffjemce pffspëvku (dále jen pÍíjemce)
IC piíjemce:42729556
bankovní spojení : 521465399i0800

II.
PÍedmët finanðního pÍíspëvku
1. Na zëd"ladé usnesení é.lg-22t2021-zM ze dne 6.r0.202l,kteq¡im byl schválen pÍíspëvek
Mësta Novy Knín SK Noú Knín, poskytne poskytovatel pÍíjemci ñnanõní ðástku
,ry;Si
"è
200.000,-Kð,
slovy : Dvëstëtisíc korun õesk¡fch

2. Piíspëvek ve qf5i 200.000,-Kð
slovy : Dvëstëtisíc korun ðesk¡fch
bude piíjemci pÍeveden do 30ti dnù po podpisu této smlouvy na jeho úðet
ðíslo: 52 1 4653 9910800,
ktery je veden u : Õeské spoütelny,a.s.

ilI.
Úðet a

l.

pravidla poskytnutí finanðního pÍíspëvku

Poskytovatel poskytuje pÍíjemci qfse uvedeny pÍíspèvek dle schválenj,chzâsad,Mésta
Novy Knín pro poskytování piíspðvku na sportovní a kultumí ðinnost k podpoie (rozvoji)
hlavního pÍedmëtu jeho ðinnosti, konkrétnë na: provozníneklady

2- Y piípadë pouZití pÌíspëvku v rozporu se stanoven;fm úðelem dle odstavce III/1 je pÍíjemce
povinen poskytnut'.i piíspëvek vrátit poskytovateli na jeho úðet u Öeské spoiitelny,ã.s.,
a to nejpozdðji do 14ti dnú od jeho vyrozumëní o poru5ení této smlouvy. V piípadë, Ze
dojde k prodlení s placením del5ím jednoho mðsíce, je poskytovatel oprávnën úðtovat za
kaùdt mësíc z prodlení smluvní pokutu ve q¡ði l}yo zpoikytnuté ðástþ

- li skuteðnost, Ze pÍíjemce pouZije pÍíspëvek v rozponr se stanovenym úðelem dle
odstavce III/1, je poskytovatel oprávnðn od smlouvy odstoupit. Odstoupení nab¡fvá úðin-

3. Nastane

nosti dnem doruðení písemného vyrozumðní o porusení této smlouvy.

4. PÍíjemce je povinen pouZít poskytnuty pÍíspëvek pouze k vfSe uvedenému úðelu, coZ
dokladuj e poskytovateli pÌedloZením vyúðtov¿iní

:

-do 31.3. následujícího roku, po roce kdy byl pÍíspëvek posþtnut.
-do 15 dnü od ukonöeníjednoriízové akce.

5.

V

pÍípadë nedodrZení stanovenych termínü vyúõtování nebude poskytnut

f,rnanöní

pÍíspëvek na pÌípadnou dal5í akci poÍádanou pÍíjemcem.

6. PÍíjemce se zavanrje bezodkladnð oznamovat poskytovateli v5echny skuteðnosti, které by
mohly zmðnit podmínky uvedené ve smlouvë.

si vyhrazuje právo provést kontrolu pouZití poskytnutého pÍíspëvku a
piíjemce se zavazrle pÈedloZit k ryúðtování dle ðlánktIlIl4 piehled ðerpání pãskytnutého
piíspëvku vðetnë v5ech dokladù potvrzujících vf5i a úöel ðerpání poskytnutéÀo pÍíspëvku,
tj. kopie pÍíslu5n¡fch úðetních dokladü (faktur), potvrzené razitkem org.anizace apoápisem
odpovëdného zástupce piíjemce.

7. Poskytovatel

8. PÌíjemce

se zavazuje, ùe

pä propagaci uvede Mësto

Noú

Knín jako pÍispëvatele.

lY . Záv éreõná ustanovení
1. Tato smlouva nabyvá úðinnosti podpisem obou smluvních stran a zaniká odevzdáním
písemného vyúðtovaní poskytnutého pffspëvku odsouhlaseného finanðním vyborem
zastupitelstva mðsta a radou mësta.

2. Zmény jednotliqfch ðástí této smlouvy lze provést na zékladë dohody smluvních stran
pouze formou písemn¡fch dodatkü.

3. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, znichùpÍíjemce

obdrZí jeden a poskytovatel

dva.

V Novém Knínë dne 25.10.2021
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